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91. 

На  основу  члана  10.  и  30.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.9/02) и члана 101.Статута 
општине  Г.Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М.",бр.4/02),  Скупштина  општине  Г.Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
У  Статуту  општине  Горњи  Милановац 

("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  члан  41.  мења  се  и 
гласи: 

"  Председник  Скупштине  има  заменике  који  га 
замењују  у  случају  његове  одустности,  спречености  да 
обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења. 

Заменици  председника  Супштине  бирају  се  и 
разрешавају се на исти начин као председник Скупштине. 

Председник  Скупштине  може  имати  три 
заменика." 

Члан 2. 
У  Члан  51.  брише  се  став  1.  а  став  2.  мења  се  и 

гласи: 
"Радно  правни  статус  председника  општине  и 

заменика  председника  општине  уређује  се  посебном 
одлуком." 

Члан 3. 
У члану 56. мења се став 1. и гласи: 
"  Општинско  веће  чини  11  чланова,  које  на 

предлог  председника  општине  бира  Скупштина  општине 
на период од 4 године". 

Члан 4. 
У  осталом  делу  Статут  општине  Горњи 

Милановац остаје непромењен. 

Члан 5. 
Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

92. 

На  основу  члана  30.  став  1.  тaчка  1.  и  члана  39. 
Закона  о  локалној  самоуправи  ("Сл.гласник РС",бр.9/02  и 
33/02)  и  члана  44.  Статута  општине  Г.Милановац 
(Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02).  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  29.  новембра 
2004.године, донела је 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
У  члану  27.  Пословника  Скупштине  општине 

("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 10/04) додаје се став 1. 
који гласи:

"Председник Скупштине има три заменика." 

Став 1. који постаје став 2. мења се и гласи: 
"Заменици  председника  Скупштине  бирају  се  и 

разрешавају  појединачно,  на  исти  начин  и  по  истом 
поступку као председник Скупштине".
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Члан 2. 
У члану 28.  у ставу 1. реч  "заменик" замењује се 

са  речи  "заменици",  а  реч  "помаже"  замењује  се  са  речи 
"помажу". 

У ставу 2. истог члана реч "заменик" замењује се 
са  речи  "заменици",  а реч  "замењује"  замењује  се са речи 
"замењују". 

Члан 3. 
У  осталом  делу  Пословник  Скупштине  општине 

Горњи Милановац остаје непромењен. 

Члан 4. 
Ове  измене  и  допуне  Пословника  Скупштине 

општине  Горњи  Милановац    ступају  на  снагу  даном 
доношења  а  биће  објављене  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 30106596/04 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

93. 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гл.РС",бр.  9/2002  и  33/2002),  и  члана  49.,  56.  и  97. 
Статута  Скупштине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац 4/2002) и члана  55. Пословника Скупштине 
општине  Горњи Милановац,  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.  новембра    2004. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. БИРА СЕ  Радојица Деспотовић, дипломирани 
економиста,  из Горњег Милановца,  за  члана Општинског 
већа. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 30106596/2004 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

94. 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гл.РС",бр.  9/2002  и  33/2002),  и  члана  49.,  56.  и  97. 
Статута  Скупштине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац 4/2002) и члана  55. Пословника Скупштине 
општине  Горњи Милановац,  Скупштина  општине  Горњи 

Милановац  на  седници  одржаној  29.  новембра    2004. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  БИРА  СЕ  др  Мирослав  Недељковић, 
специјалиста интерне медицине, из Горњег Милановца,  за 
члана Општинског већа. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 30106596/2004 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

95. 

На  основу  члана  18.  тачка  3.  Закона  о  локалној 
самоуправни ("Сл.гласник РС", бр.9/02), члана 25.Закона о 
буџетском  систему  ("Сл.гласник  РС",  бр.9/02  и  87/02), 
члана  26.тач.  2.члана  97.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац", 
бр.4/02),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној  29. новембра 2004.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2004.ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
У Одлуци о буџету општине Горњи Милановац за 

2004.годину  ("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац", 
бр.1/04    и  5/04),  у  члану  1.  износ  349.690.000  динара 
замењује се износом 370.763.000 динара. 

Члан 2. 
У  члану  2.  износ  5.250.000  динара  замењује  се 

износом 8.170.000 динара. 

Члан 3. 
У члану 4. делу Прихода врше се следеће измене и 

допуне: 

Порез  на  зараде,  економски  конто  711110,  износ 
63.300.000 динара замењује се износом 68.000.000 динара. 

Порез  на  приходе  од  самосталних  делатности, 
економски  конто  711120,  износ  11.000.000  динара 
замењује се износом 12.000.000 динара. 

Порез  на  приходе  од  имовине,  економски  конто 
711140,  износ  3.500.000  динара  замењује  се  износом 
5.000.000 динара. 

Остали  порез  на  доходак,  економски  конто 
711190,  износ  15.000.000  динара  замењује  се  износом 
13.000.000 динара.
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Порез  на  фонд  зарада  и  радну  снагу,  економски 
конто  712110,  износ  41.000.000  динара  замењује  се 
износом 41.500.000 динара. 

Порез  на  имовилну,  економски  конто  713120, 
износ  27.520.000  динара  замењује  се  износом  26.520.000 
динара. 

Порез на капиталне трансакције, економски конто 
713420,  износ  10.757.648  динара  замењује  се  износом 
12.000.000 динара. 

Порез на промет дувана, алкохолних пића и кафе, 
економски конто 714110, износ 8.000.000 динара замењује 
се износом 10.300.000 динара. 

Једнофазни  порез  на  промет,  економски  конто 
714120,  износ  54.800.000  динара  замењује  се  износом 
60.000.000 динара. 

Додаје се: 
Комунална такса за  коришћење рекламних паноа, 

економски конто 714430, износ 10.648 динара. 
Накнада  за  изградњу,  одржавање  и  коришћење 

локалних путева, економски конто 714514, износ 5.000.000 
динара замењује се износом 5.400.000 динара. 

Капитални  трансфери  од  других  нивоа  власти  у 
корист  нивоа  општине,  економски  конто  733251,  износ 
2.000.000 динара замењује се износом 8.100.000 динара. 

Приходи  општинских  органа  управе,  економски 
конто 742350, износ 2.000.000 динара замењује се износом 
2.400.000 динара. 

Остали  приходи  у  корист  нивоа  општина, 
економски конто 745150, износ 2.100.000 динара замењује 
се износом 2.800.000 динара. 

Додаје се: 
Примања  од  продаје  домаћих  акција  и  осталог 

капитала, економски конто 921951, износ 20.000 динара. 

II ПОСЕБНИ ДЕО 

Члан 4. 
У делу Расхода врше се следеће измене: 

У Разделу 2. Извршни одбор: 

Позиција број 21, економски конто 499   Текућа буџетска 
резерва  5.250.000  динара  замењује  се  износом  8.170.000 
динара. 

У Разделу 3. Општинска управа: 

Позиција број 22, економски конто 411   Плате, додаци и 
накнаде  запослених  износ  34.835.300  динара  замењује  се 
износом 35.835.300 динара. 

Позиција број 24, економски конто 413  Накнаде у натури, 
износ 250.000 динара замењује се износом 310.000 динара. 

Позиција  број  26,  економски  конто  415    Накнаде  за 
запослене,  износ  80.000  динара  замењује  се  износом 
120.000 динара. 

Позиција  број  28,  економски  конто  421    Стални 
трошкови,  износ  6.600.000  динара  замењује  се  износом 
6.800.000 динара. 

Позиција број 31, економски конто 425  Текуће поправке 
и  одржавање,  износ  800.000  динара  замењује  се  износом 
1.000.000 динара. 

Позиција број 32, економски конто 426  Материјал, износ 
2.200.000 динара замењује се износом 2.500.000 динара. 

У Разделу 4. Основно образовање: 

Позиција број 35, економски конто 413  Накнаде у натури, 
износ  4.087.000  динара  замењује  се  износом  4.477.000 
динара. 

Позиција  број  37,  економски  конто  415    Накнада  за 
запослене,  износ  407.500  динара  замењује  се  износом 
452.500 динара. 

Позиција  број  38,  економски  конто  421    Стални 
трошкови,  износ  8.530.000  динара  замењује  се  износом 
8.680.000 динара. 

Позиција  број  39,  економски  конто  422    Трошкови 
путовања,  износ  1.240.000  динара  замењује  се  износом 
1.260.000 динара. 

Позиција број 42, економски конто 425  Текуће поправке 
и одржавање, износ 2.739.000 динара замењује се износом 
2.964.000 динара. 

Позиција број 43, економски конто 426  Материјал, износ 
2.227.000 динара замењује се износом 2.427.000 динара. 

Позиција  број  46,  економски  конто  511    Зграде  и 
грађевински  објекти,  износ  2.390.000  динара  замењује  се 
износом  4.568.000 динара. 

Позиција  број  47,  економски  конто  512    Машине  и 
опрема,  износ  5.953.000  динара  замењује  се  износом 
5.998.000 динара. 

У Разделу 6. Стипендије студената: 

Позиција  број  61,  економски  конто  472    Накнаде  за 
социјалну  заштиту  из  буџета,  износ  3.400.000  динара 
замењује се износом 3.600.000 динара. 

У Разделу 7. Друштвена брига о деци: 

Позиција број 62, економски  конто 411   Плате, додаци и 
накнаде  запослених,  износ  25.185.170  динара  замењује  се 
износом 25.725.170 динара. 

Позиција  број  64,  економски  конто  482    Порези  и 
обавезне таксе и казне, износ  578.600 динара замењује  се 
износом 238.600 динара. 

У Разделу 8. Култура: 
Културни центар 

Позиција број 66, економски  конто 411   Плате, додаци и 
накнаде  запослених,  износ  6.208.200  динара  замењује  се 
износом 6.288.500 динара.
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Позиција број 73, економски конто 482  Порези, обавезне 
таксе  и  казне,  износ  140.300  динара  замењује  се  износом 
60.000 динара. 

Библиотека 

Позиција  76,  економски  конто  411    Плате,  додаци  и 
накнаде  запослених,  износ  4.279.130  динара  замењује  се 
износом 4.339.130 динара. 

Позиција број 83, економски конто 482  Порези, обавезне 
таксе  и  казне,  износ  99.800  динара  замењује  се  износом 
39.800 динара. 

Музеј рудничко таковског краја 
Позиција број 85, економски конто 411   Плате, додаци и 
накнаде  запослених,  износ  3.550.280  динара  замењује  се 
износом 3.598.280 динара. 

Позиција  број  87,  економски  конто  421    Стални 
трошкови,  износ  400.000  динара  замењује  се  износом 
310.000 динара. 

Позиција  број  89,  економски  конто  423    Услуге  по 
уговору,  износ  820.000  динара  замењује  се  износом 
1.030.000 динара. 

Позиција број 90, економски конто 425  Текућа поправка 
и  одржавање,  износ  300.000  динара  замењује  се  износом 
180.000 динара. 

Позиција број 92, економски конто 482  Порези, обавезне 
таксе  и  казне,  износ  83.000  динара  замењује  се  износом 
35.000 динара. 

У Разделу 9. Физичка култура: 

Позиција број 93, економски конто 411   Плате, додаци и 
накнаде  запослених,  износ  2.746.800  динара  замењује  се 
износом 2.786.800 динара. 

Позиција  број  100,  економски  конто  482    Порези, 
обавезне  таксе  и  казне,  износ  65.400  динара  замењује  се 
износом 25.400 динара. 

У Разделу 10. ЈП за информисање "Таковске новине": 

Позиција број 102, економски конто 411  Плате, додаци и 
накнаде  запослених,  износ  10.462.700 динара  замењује  се 
износом 10.862.700 динара. 

Позиција  број  105,  економски  конто  512    Машине  и 
опрема,  износ  1.000.000  динара  замењује  се  износом 
1.300.000 динара. 

У Разделу 12. Туристичка организација: 

Позиција број 113, економски конто 411  Плате, додаци и 
накнаде  запослених,  износ  1.209.200  динара  замењује  се 
износом 1.226.200 динара. 

Позиција  број  119,  економски  конто  482    Порези, 
обавезне  таксе  и  казне,  износ  27.600  динара  замењује  се 
износом 10.600 динара. 

У Разделу 13. Месне заједнице: 

Позиција број 122, економски конто 463  Месна заједница 
Горњи Милановац, износ 11.000.000 замењује се  износом 
18.000.000 динара. 

У  Разделу  14.  Субвенције  нефинансијским 
корпорацијама: 
ЈКП "17.Септембар", Горњи Милановац 

Позиција  број  127,  економски  конто  451    Изградња 
водопривредних  објеката,  износ  7.500.000  динара. 
замењује се износом 8.500.000 динара. 

Јавно предузеће за изградњу општине: 

Позиција  број  131,  економски  конто  451    Локални 
некатегорисани путеви, износ  29.400.000 динара  замењује 
се износом 33.400.000 динара. 

Подзбирове  и  збирове  ускладити  са  извршеним 
изменама. 

Члан 5. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац", а примењиваће се од 1.јануара 2004.године. 

Број: 30106596/04 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

96. 

На основу члана 30. тачка 5,  у вези са члановима 
43.  и  44.  Закона  о  локалној  самоуправи  ("Сл.гласник 
Републике  Србије",  бр.9/02)  и  члана  26.  и  97.  Статута 
општине Горњи Милановац  ("Сл.гласник  општине Горњи 
Милановац",  бр.4/02),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  29.  новембра 
2004.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређују  се,  у  складу  са Законом и 

Статутом: надлежности Општинског већа општине Горњи 
Милановац    (у  даљем  тексту:  Општинско  веће)  састав, 
избор, права и дужности, начин рада и одлучивања, однос 
према  Скупштини,  Општинској  управи  и  другим 
органима, и друга питања.
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Члан 2. 
Општинско  веће  је  орган  који  усклађује 

остваривање  функција  Председника  општине  и 
Скупштине  општине  и  врши  контролнонадзорну 
функцију над радом Општинске управе. 

II  НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

Члан 3. 
Општинско веће: 

1. Утврђује Предлог одлуке о буџету општине; 
2.  Врши  надзор  над  радом  Општинске  управе, 

поништава или  укида  акте  општинске  управе који нису  у 
сагласности са законом, статутом и другим општим актом 
или одлуком коју доноси Скупштина општине; 

3. Решава  у  управном поступку  у другом степену 
о  правима  и  обавезама  грађана,  предузећа  и  установа  и 
других организација из изворног делокруга опшгтине; 

4.  Разматра  извештаје  о  раду  јавних  предузећа, 
установа,  органа,  организација  и  служби  које  оснива, 
односно  образује  општина,  даје  тим  поводом  предлоге  и 
сугестије  њиховим  органима  управљања  и  председнику 
Општине, даје мишљење председнику Општине о томе да 
ли  да  се  Скупштини  општине  предложи  усвајање 
наведених извештаја; 

5.  Даје  мишљење,  предлоге  и  сугестије 
председнику  Општине  у  поступку  усвајања  планова  и 
програма  рада  јавних  предузећа,  установа,  органа, 
организација и служби које оснива Општина; 

6.  Решава  сукоб  надлежности  између  Општинске 
управе и других предузећа, организација и установа кад на 
основу  одлуке  Скупштине  општине  одлучују  о 
појединачним  правима  грађана,  правних  лица  и  других 
странака. 

7. Помаже председнику општине у вршењу других 
послова из његове надлежности; 

8.  Доноси  Пословник  о  свом    раду,  на  предлог 
председника општине; 

9.  Врши  друге  послове  утврђене  законом, 
Статутом и другим прописима општине. 

III  САСТАВ, ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА У 
ОПШТИНСКОМ   ВЕЋУ 

Члан 4. 
Број  чланова  Општинског  већа  утврђен  је 

Статутом општине Горњи Милановац. 
Чланове  Општинског  већа  бира  Скупштина 

општине,  на  предлог  председника  општине,  већином 
гласова од  укупног броја  одборника, на период од четири 
године. 

Заменик  председника  општине  је  члан 
Општинског већа по функцији. 

Чланови  Општинског  већа  бирају  се  из  реда 
грађана  општине  Горњи  Милановац,  који  имају 
пребивалиште на територији општине Горњи Милановац. 

Члан 5. 
Председник  општине  је  дужан  да  поднесе 

образложен предлог за избор чланова Општинског већа на 
конститутивној седници Скупштине општине. 

Члан 6. 
Гласање  о  предлогу  председника  општине  врши 

се појединачно за сваког члана Општинског  већа, јавним 
гласањем. 

Уколико  предлог  председника  општине  за  избор 
истог  члана  Општинског  већа  буде  два  пута  одбијен, 
Скупштина  општине може донети  одлуку  о  избору  члана 
Општинског већа без тог предлога. 

Члан 7. 
Општинско  веће  може  вршити  своје  функције 

када  је  извршен  избор  више  од  једне  половине  укупног 
броја чланова Општинског већа. 

Члан 8. 
Општинско  веће  или  поједини  његов  члан  могу 

бити  разрешени  пре  истека  времена на  које  су  бирани  на 
образложен  предлог  председника  општине  или  најмање 
једне  трећине  одборника,  на  исти  начин  на  који  су 
изабрани  у  складу  са  Статутом  општине  и  пословником 
Скупштине. 

Сваки  члан  Општинског  већа  може  поднети 
оставку Скупштини општине. 

Члан Општинског  већа који  је разрешен или који 
је  поднео  оставку  остаје  на  дужности  до  избора  новог 
члана Општинског већа. 

IV    ПРАВА  И  ДУЖНОСТИ  ЧЛАНОВА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Члан 9. 
Члан  Општинског  већа  има  право  да  покрене 

иницијативу  пред  Општинским  већем  за  доношење 
одлука,  других  прописа  и  општих  аката,  да  учествује  у 
раду  и  одлучивању  о  свим  питањима  о  којима  се 
расправља на седници Већа, да захтева да Веће заузме став 
или одлучи о питањима од значаја за спровођење политике 
и извршавање одлука, других прописа и општих аката. 

Члан Општинског  већа  одговоран  је  председнику 
општине  за  свој  рад,  заступање  и  спровођење  ставова 
Већа, као и за извршавање задатака које му је председник 
општине одредио, односно поверио. 

Члан 10. 
Чланови Општинског већа имају право на накнаду 

за рад у складу са посебном одлуком Скупштине општине. 
Средства за рад Општинског  већа обезбеђују се  у 

буџету општине. 

V  НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 

Члан 11. 
Општинско  веће  ради  и  одлучује  о  пословима из 

своје надлежности на седници којој присуствује већина од 
укупног броја чланова Општинског већа. 

Одлука  се  доноси  већином  гласова  присутних 
чланова  Општинског  већа,  а  гласање  се  врши  јавно   
дизањем руке. 

Члан 12. 
Председник општине сазива седнице Општинског 

већа,  предлаже  дневни  ред,  председава  седницама 
Општинског већа и потписује акте које доноси Веће.
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Уз позив за седницу доставља се предлог дневног 
реда,  записник  са  претходне  седнице  и  материјал  по 
тачкама дневног реда. 

Члан 13. 
Рад Општинског већа доступан је јавности. 
Општинско  веће  обезбеђује  јавност  у  свом  раду: 

присуством акредитованих представника  средстава  јавног 
информисања  на  седници;  давањем  информација  преко 
средстава јавног информисања, одржавањем конференција 
чланова  Општинског  већа  са  представницима  средстава 
јавног  информисања  и  стварањем  других  услова  за 
упознавање  јавности  са  одлукама,  ставовима  и  радом 
Општинског већа. 

Члан 14. 
Општинско  веће  у  случају  разматрања  одређених 

питања изузетно може ограничити или искључити јавност 
из свог рада. 

Општинско  веће  одређује  који  се  подаци  и 
материјали  припремљени  за  разматрање  на  седници 
Општинског већа чувају као тајна. 

Члан 15. 
За разматрање, припремање и давање предлога из 

своје  надлежности  Општинско  веће  може  образовати 
стална и повремена радна тела. 

Актом  о  образовању  радних  тела  одређују  се 
њихови задаци, састав и начин рада. 

Члан 16. 
Општинско веће доноси Пословник о свом раду. 
Пословником Општинског  већа  ближе  се  уређује 

организација  и  начин  рада  и  одлучивања  Општинског 
већа, као и друга питања од значаја за рад Већа. 

Члан 17. 
Општинско  веће  има  секретара  кога  поставља 

Општинско веће на предлог председника Општине. 
Секретар Општинског већа поставља се на период 

од 4 године и исто лице може бити поново постављено. 

Члан 18. 
Секретар  Општинског  већа  припрема  седнице 

Већа,  стара  се  о  припреми  материјала  за  рад  Већа  и 
његових  радних  тела,  врши  стручне  послове  у  вези  са 
посебном  обрадом  материјала,  акта  и  закључака  Већа, 
стара  се  о  вођењу  и  сачињавању  записника  са  седница, 
објављивању  аката,  о  вођењу  евиденције  о  материјалима 
који  су  разматрани  на  седницама  Већа,  врши  и  друге 
послове  у  складу  са  овом  Одлуком  а  по  налогу 
председника Општине или чланова Општинског већа. 

Секретар Општинског  већа  израђује  нацрте  аката 
који  нису  из  надлежности  Општинске  управе,  стара  се  о 
исправци  и  допуни  нацрта  аката  из  надлежности 
Општинске управе. 

Секретар  Општинског  већа  за  свој  рад  одговара 
председнику Општине и Општинском већу. 

VI    ОДНОС  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА  ПРЕМА 
СКУПШТИНИ  ОПШТИНЕ  И    ПРЕДСЕДНИКУ 
ОПШТИНЕ 

Члан 19. 
Општинско  веће за свој рад  одговара Скупштини 

општине,  а  сваки  члан  Општинског  већа  појединачно 
одговара и председнику Општине. 

Члан 20. 
На  седницама  Скупштине  општине  и  њених 

радних  тела  Општинско  веће  представља  председник 
Општине, заменик председника Општине и други чланови 
Већа. 

Општинско веће преко председника Општине или 
лица које он овласти, на седницама Скупштине општине и 
њених радних тела: излаже своје ставове о питањима која 
су  на  дневном  реду  тих  седница,  као  и  ставови  и 
објашњења  приликом  претреса  предлога  председника 
Општине,  може  предложити  да  се  претресе  одређено 
питање по њему заузме став или да се  одложи доношење 
одређеног  акта  или  претресања  одређеног  питања  док 
председник  Општине  или  Веће  о  том  акту,  односно 
питању не заузме став, а најкасније у року од 8 дана. 

Председник  Општине  или  члан  Већа  кога  он 
овласти  даје  одговоре  на  одборничка  питања  и  може 
захтевати  да  његово  образложење  о  неком  питању  буде 
саслушано. 

Члан 21. 
Председник Општине  одређује  у  своје  име или  у 

име  Општинског  већа  повереника  за  давање  стручних  и 
других објашњења на седницама Скупштине и њених тела 
поводом разматрања  предлога  председника Општине,  као 
и разматрања других питања. 

Члан 22. 
Предлоге  аката  из  надлежности  Скупштине 

општине  које  подносе  одборници  и  одборничке  групе,  а 
који  се  односе  на  делокруг Већа,  председник Скупштине 
општине  доставиће  Већу  у  циљу  упознавања  и  давања 
одговарајућег мишљења. 

Уколико  оцене  да  је  то  потребно,  председник 
Скупштине  општине и  председавајући Већа  могу  сазвати 
заједничку  седницу  радног  тела  Скупштине  општине  и 
радног  тела  Већа  у  циљу  размене  мишљења  и 
усаглашавања ставова. 

Амандмани  које  одборници  и  одборничке  групе 
поднесу на предлог акта који је Скупштини општине, као 
овлашћени  предлагач,  упутило  Веће,  достављају  се  без 
одлагања Већу ради разматрања и давања мишљења. 

Члан 23. 
Општинско  веће  може  да  повуче  предлог  одлуке 

или  другог  акта  који  је  поднело Скупштини  општине  све 
до  закључења  претреса  по  том  предлогу  на  седници 
Скупштине. 

Члан 24. 
Општинско  веће  подноси  извештај  Скупштини 

општине  када  то  Скупштина  затражи  или  по  сопственој 
иницијативи, а најмање једанпут годишње. 

Члан 25. 
Општинско  веће  усклађује  остваривање функција 

председника  Општине  и  Скупштине  општине 
организовањем  радних  састанака  (најмање  једанпут  у 
месеца којима  обавезно, поред чланова Већа, присуствују
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председник  Општине,  председник  Скупштине  и 
председници одборничких  група. 

Члан 26. 
Када  дође  до  немогућности  у  остваривању 

функција Скупштине  општине и  председника Општине  у 
вршењу  послова  из  надлежности  органа  локалне 
самоуправе,  председник  Скупштине  или  председник 
Општине  обавезни  су  да  покрену  поступак  пред 
Општинским већем за отклањање узрока који су довели до 
немогућности  вршења  функција  Скупштине  општине  и 
председника Општине. 

Седницу  Општинског  већа  у  случају  из  става  1. 
овог  члана,  на  основу  образложеног  предлога,  сазива 
председник  Општине  у  року  од  (15)  дана  од  дана 
достављања предлога Већу.

Члан 27. 
Седници  Општинског  већа  из  претходног  члана 

ове  Одлуке  обавезно  присуствују:  председник  Општине, 
председник  Скупштине,  председници  одборничких  група 
и чланови Општинског већа. 

VII    ОДНОС  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА  ПРЕМА 
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

Члан 28. 
Однос  Општинског  већа  према  Општинској 

управи  заснива  се  на  правима  и  дужностима  утврђеним 
законом,  Статутом  општине,  Одлуком  о  општинској 
управи и овом Одлуком. 

У  вршењу надзора  над  радом Општинске  управе 
Општинско  веће  има  права  и  дужности  прописаним 
чланом 3. ове Одлуке. 

Члан 29. 
Општинска  управа  подноси  Општинском  већу 

извештај  о  свом  раду  по  питањима  из  надлежности 
Општинског  већа,  када  то  Општинско  веће  захтева,  а 
најмање једанпут годишње. 

Председник  Општине  и  Општинско  веће  могу 
наложити Општинском органу управе да у одређеном року 
донесе  прописе  или  предузме  радње  за  које  је  овлашћен 
или  поднесе  извештај  о  појединим  питањима  са 
одговарајућим предлозима. 

VIII  АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Члан 30. 
Општинско  веће  доноси:  упутства,  правилнике, 

решења, закључке, наредбе и утврђује предлог одлука. 
Правне  акте  које  доноси  Општинско  веће 

потписује председавајући седнице на којој су донети. 

Члан 31. 
Акти Општинског већа објављују се у Службеном 

гласнику  општине Горњи Милановац  када  је  то  одређено 
тим актом. 

Члан 32. 
Стручнотехничке,  организационе  и 

административне  послове  за  потребе  Општинског  већа 
врши  организациона  јединица  Општинске  управе 
надлежна за скупштинске послове. 

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 
Даном  ступања  на  снагу  ове  Одлуке  престаје  да 

важи  Одлука  о  Извршном  одбору  Скупштине  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац", бр. 4/97 и 4/01). 

Члан 34. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 30106596/04 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

97. 

На основу члана 10. став 2. Закона о предузећима 
("Сл.лист  СРЈ",бр.  29/96,  33/96,  29/97,  59/98  и  74/99),  на 
основу  члана  4.  став  3.  и  члана  28.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег  интереса 
("Сл.гл.РС",бр.  25/00  и  25/02),  члана  4.  став  2.  Закона  о 
путевима ("Сл.гл.РС",бр. 46/91, 52/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 
42/98),  члана  30.  тачка  7.  Закона  о  локалној  самоуправи 
("Сл.гл.РС",бр.  9/02),    члана  26.  тачка  5.  и  члана  97. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  4/02),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.  новембра  2004. 
године донела је 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом  Одлуком  општина  оснива  Јавно  предузеће 

за  путеве  општине Горњи Милановац и  ближе  дефинише 
питања  која  се  односе  на  фирму  и  седиште  предузећа, 
заступање  и  представљање,  делатност  предузећа, 
планирање рада и развоја, састав и рад органа управљања, 
њихова  одговорност  и  друга  питања  значајна  за  рад  и 
пословање предузећа. 

Члан 2. 
Предузеће  је  основано  и  послује  на  неодређено 

време у циљу: 
1. Обезбеђења услова који се односе на изградњу, 

рехабилитацију  и  реконструкцију,  одржавање,  заштиту, 
коришћење,  развој  и  управљање  локалним  и 
некатегорисаним  путевима  и  улицама  у  насељу  од 
интереса  за  општину  као  и  одржавање  и  управљање    и 
коришћење  јавних  паркиралишта  на  територији  општине 
Г.Милановац.
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2.  Развоја  и  унапређивања  обављања  делатности 
из тачке 1. овог члана. 

3. Стицања добити. 
4.  Остваривања  другог  Законом  утврђеног 

интереса. 

Члан 3. 
Средства за пословање предузећа обезбеђују се из 

следећих извора: 
  из  буџета  општине  у  складу  са  Законом  и 

одлукама надлежних органа општине, 
  из  средстава  која  предузеће  оствари  својом 

делатношћу. 

II.  ФИРМА,  СЕДИШТЕ  И  УНУТРАШЊА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 4. 
Предузеће  послује  под  фирмом:  Јавно  предузеће 

за путеве општине Г.Милановац. 

Члан 5. 
Седиште предузећа је у Г.Милановцу, улица Цара 

Душана бр. 2. 

Члан 6. 
Предузеће има свој печат и штамбиљ. 
Предузеће може имати  знак  који  садржи назив и 

седиште предузећа. 
Печат  предузећа  је  округлог  облика,  уобичајене 

величине и има писану фирму и седиште предузећа. 
Штамбиљ предузећа  је  правоугаоног  облика,  има 

исписану  фирму  и  седиште  предузећа  и  места  за 
означавање броја предмета и датума. 

Члан 7. 
Предузеће има својство правног лица. 

III. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 8. 
Предузеће обавља следећу делатност: 
45110  Рушење и разбијање објеката 
45120    Испитивање  терена  бушењем  и 

сондирањем 
45210   Груби  грађевински  радови  и  специфични 

радови нискоградње 
45230  Изградња саобраћајница 
63214    Услуге  у  друмском  саобраћају,  пратеће 

активности везане за рад 
путева, мостова, тунела, паркиралишта или 

гаража. 
74204    Остале  архитектонске  и  инжењерске 

активности и технички савети, 
надзор грађења и др. 

Предузеће  може  поред  делатности  за  чије  је 
обављање  основано  да  обавља  и  друге  делатности  уз 
сагласност оснивача. 

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

Члан 9. 
Оснивач  за  почетак  рада  предузећа  опредељује 

оснивачки капитал у износу од 400.000,00 динара. 

Имовину  предузећа  чине  покретне  и  непокретне 
ствари,  новчана  средства  и  хартије  од  вредности  и  друга 
имовинска  права,  укључујући и  право  коришћења добара 
од општег интереса. 

Предузеће  из  става  1.  овог  члана  за  обављање 
делатности  од  општег  интереса,  може  користити  и 
средства у државној и другим облицима својине, у складу 
са  Законом  којим  се  уређује  обављање  делатности  од 
општег интереса, оснивачким актом и уговором. 

Члан 10. 
Основни капитал предузећа је у државној својини. 

Члан 11. 
Предузеће  користи  и  располаже  имовином  у 

складу са Законом и одлуком о оснивању. 
  Предузеће  не  може  располагати  имовином  без 

претходне  сагласности  председника  општине 
Г.Милановац. 

  Располагање  имовином  у  смислу  Закона  и  ове 
Одлуке  је  прибављање,  размена,  изградња  објеката, 
отуђење  и  давање  на  коришћење,  односно  у  закуп  као  и 
стављање хипотеке. 

  Предузеће  може  без  претходне  сагласности 
председника општине отуђити и прибавити имовину мање 
вредности.

  Председник  општине  одређује  шта  се  сматра 
имовином мање вредности у смислу претходног става. 

V.  ПРАВА,  ОБАВЕЗЕ  И  ОДГОВОРНОСТИ 
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

Члан 12. 
Предузеће  је  дужно  да  делатност  од  општег 

интереса  за  коју  је  основано  обавља  тако  да  обезбеђује 
стално,  континуирано  и  квалитетно  пружање  услуга 
грађанима и другим субјектима. 

Члан 13. 
Ради  обезбеђења  заштите  општег  интереса  у 

предузећу надлежни орган оснивача даје сагласност на: 
1. Статут, 
2.  Давање  гаранција,  авала,  јемства,  залога  и 

других  средстава  обезбеђења  за  пословање  који  нису  из 
оквира делатности од општег интереса, 

3. Улагање капитала, 
4. Статусне промене, 
5.  Друге  одлуке  у  складу  са  Законом  којим  се 

уређује  обављање делатности  од  општег интереса  и  овом 
Одлуком. 

Члан 14. 
За  сваку  календарску  годину  предузеће  доноси 

годишњи  програм  пословања  на  који  сагласност  даје 
оснивач  и  у  којем  су  приказани  план  обављања 
делатности,  планирани  извори  прихода  и  расхода  по 
наменама,  план  инвестиција,  критеријуме  за  коришћење 
средства за помоћ, пропаганду, репрезентацију и др. 

Члан 15. 
Предузеће је дужно да оснивачу подноси извештај 

о пословању предузећа по годишњем обрачуну.
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VI.  ПРАВА,  ОБАВЕЗЕ  И  ОДГОВОРНОСТИ  У 
ПРАВНОМ ПРОМЕТУ 

Члан 16. 
Предузеће  стиче  својство  правног  лица  уписом  у 

судски  регистар  са  правима,  обавезама и  одговорностима 
које  му  по  основу  Устава,  Закона  и  овом  Одлуком 
припадају. 

Члан 17. 
Предузеће  за  своје  обавезе  одговара  целокупном 

својом имовином. 

VII. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

Члан 18. 
  Директор  предузећа  организује  и  води 

пословање предузећа, 
 Заступа и представља предузеће, 
  Стара  се  о  законитости  рада  предузећа  и 

одговара за законитост рада предузећа, 
  Директор  може  на  основу  писменог  пуномоћја 

пренети право за заступање предузећа на друго лице. 

VIII. УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ 

Члан 19. 
Органи предузећа су: 

1. Управни одбор, као орган управљања, 
2. Директор, као орган пословођења, 
3. Надзорни одбор, као орган надзора. 

Управни одбор и директор предузећа чине управу 
предузећа. 

Члан 20. 
Органе предузећа именује оснивач на период од 4 

године. 

IX. УПРАВНИ ОДБОР 

Члан 21. 
Управни одбор има председника и 6 чланова. 
Председник  и  3  члана  Управног  одбора  су 

прердставници  оснивача,  а  3  члана  Управног  одбора  су 
представници запослених у предузећу. 

Представнике  запослених  у  Управни  одбор 
предлаже директор предузећа. 

Председнике и чланове Управног  одбора именује 
и разрешава оснивач. 

Члан 22. 
Председник  и  чланови  Управног  одбора  могу 

бити разрешени пре истека мандата. 

Члан 23. 
Управни одбор: 
1. Доноси Статут, 
2.  Утврђује  нацрт  програма  обављања  и  развоја 

комуналних делатности, 
3. Утврђује нацрт програма изградње и одржавања 

локалних путева и улица, 
4. Утврђује пословну политику, 

5. Доноси програм рада и планове развоја, 
6.  Усваја  годишњи  обрачун  и  извештај  о 

пословању, 
7.  Одлучује  о  расподели  годишње  добити  и 

покрићу губитка, 
8. Доноси инвестиционе одлуке, 
9.  Одлучује  о  набавци  и  отуђењу  основних 

средстава мање вредности, 
10.  Даје  смернице  директору  за  остваривање 

пословне политике, 
11. Доноси пословник о свом раду, 
12.  Одлучује  о  другим  питањима  предвиђеним 

Законом и овом Одлуком. 
Управни одбор акта из претходног става доноси уз 

сагласност оснивача. 

Члан 24. 
Начин рада Управног одбора предузећа уређује се 

Пословником  о  раду  Управног  одбора  који  доноси 
Управни одбор. 

X. ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 25. 
Директор предузећа именује и разрешава оснивач. 
Директор предузећа се именује јавним конкурсом 

на период од четири године. 
Одлуку о расписивању конкурса доноси Комисија 

за  кадровска,  административна  и  мандатноимунитетска 
питања Скупштине општине. 

Комисија  из  става  3.  овог  члана  предлаже 
оснивачу именовање директора по спроведеном конкурсу. 

Директор  предузећа  може  бити  разрешен  и  пре 
истека времена на које је именован. 

Члан 26. 
Директор  предузећа  руководи  предузећем, 

представља  и  заступа  предузеће,  извршава  одлуке 
Управног  одбора  и  врши  друге  послове  у  складу  са 
Законом и овом Одлуком. 

Директор  предузећа  може  имати  заменика  који 
врши послове у случају његове одсутности и спречености, 
као и послове за које га директор предузећа овласти. 

Заменика директора именује и разрешава оснивач 
на  период  од  четири  године,  с  тим  што  исто  лице  може 
бити поново именовано. 

Члан 27. 
Скупштина  општине  може  да  именује  вршиоца 

дужности директора до  именовања директора предузећа а 
најдуже до једне године. 

Члан  28. 
За  директора  предузећа  може  бити  именовано 

лице  које  испуњава  услове  утврђене  Законом и Статутом 
предузећа. 

Члан 29. 
Директор предузећа: 
 заступа и представља предузеће, 
 организује и води пословање предузећа, 
 стара се о законитости рада предузећа и одговара 

за законитост рада предузећа, 
 извршава одлуке Управног одбора,
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 предлаже програм рада и развоја, 
  доноси  акт  о  унутрашњој  организацији  и 

систематизацији радних места уз сагласност оснивача, 
 предлаже план пословања и подноси извештај о 

пословању, 
 доноси  одлуке  о  набавци и  продаји  основних и 

других  средстава  мање  вредности  до  износа  утврђеног 
посебном одлуком Управног одбора, 

 предлаже основе пословне политике, 
  одлучује  о  потреби  пријема  и  распоређивања 

радника  и  о  престанку  рада  радника  предузећа,  њиховим 
зарадама и другим правима из  радног  односа  у  складу  са 
Законом, 

  обавља  и  друге  послове  утврђене  Законом, 
Одлуком о оснивању и Статутом. 

За  свој  рад  директор  је  одговоран  Скупштини 
општине као оснивачу и Управном одбору. 

Члан 30. 
Директор  је  дужан  да  упозори  Управни  одбор 

предузећа  на  незаконите  одлуке  и  друге  акте,  као  и  на 
одлуке  које  нису  у  складу  са  овлашћењима  Управног 
одбора које би евентуално Управни одбор донео. 

XI. НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 31. 
Надзорни одбор предузећа има председника и два 

члана. 
Председник  и  један  члан  су  представници 

оснивача,  а  један  члан  Надзорног  одбора  је  представник 
запослених у предузећу. 

Представника  запослених  у  Надзорни  одбор 
предлаже директор предузећа. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује 
и разрешава оснивач. 

Председник  и  чланови  Надзорног  одбора  могу 
бити разрешени пре истека мандата. 

Члан 32. 
Надзорни одбор: 
1.  Врши  надзор  над  законитости  рада  управе 

предузећа. 
2.  Прегледа  периодичне  и  годишње  обрачуне  и 

утврђује да ли су сачињени у складу са прописима. 
3.  Утврђује  да  ли  се  пословне  књиге  и  друга 

документа предузећа воде уредно у складу са прописима и 
може их дати на вештачење, 

4.  Извештава  о  годишњим  и  рачуноводственим 
исказима  и  извештајима  о  пословању  предузећа  који  се 
подносе Управном одбору и оснивачу, 

5. Доноси пословник о свом раду, 
6.  Обавља  и  друге  послове  утврђене  Законом, 

Одлуком о оснивању и Статутом. 

Члан 33. 
Председник  и  чланови  надзорног  одбора  имају 

право на накнаду и друга примања за свој рад у складу са 
Законом. 

XII. ЗАШТИТА НА РАДУ 

Члан 34. 
Органи  предузећа  и  запослни  дужни  су  да 

организују  обављање делатности на начин  који  осигурава 
безбедност  на  раду  као  и  да  спроводе  потребне  мере 
заштите  на  раду,  безбедности  имовине  и  заштите  и 
унапређења животне средине. 

XIII. ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 35. 
У  интересу  рада  предузећа  поједини  податци  у 

пословању представљају пословну тајну. 
Пословну  тајну  утврђује  Управни  одбор  и 

директор предузећа у складу са овом Одлуком. 

XIV.  СТАТУСНЕ  ПРОМЕНЕ  И  ПРЕСТАНАК 
ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 36. 
У  току  пословања  предузеће  може  вршити 

статусне  промене  (спајање,  припајање  и  слично)  као  и 
промену облика када оснивач  оцени да се тим променама 
омогућује боље и ефикасније пословање. 

О статусним промена и промени облика предузећа 
одлуку  доноси  Управни  одбор  предузећа  уз  сагласност 
оснивача у складу са Законом. 

Члан 37. 
Предузеће  престаје  да  ради  у  случајевима  на 

начин и по поступку утврђеним Законом. 

XV. НАЧИН УНУТРАШЊЕГ ОРГАНИЗОВАЊА 

Члан 38. 
Начин унутрашњег организовања вршења послова 

и  задатака  предузећа  утврђује  се  актом  о  организацији  и 
систематизацији послова и задатака предузећа. 

Актом из  става 1.  овог члана  утврђују  се  и  радна 
места са посебним овлашћењима и одговорностима. 

Раднике  са  посебним  овлашћењима  и 
одговорностима  поставља  и  разрешава  директор 
предузећа. 

XVI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39. 
Управни  одбор  предузећа  донеће  Статут 

предузећа у року од 30 дана од дана именовања Управног 
одбора. 

Члан 40. 
Јавно предузеће за путеве општине Г. Милановац 

почеће са радом 01. 01. 2005. године. 

Члан 41. 
Даном  ступања  на  снагу  ове  Одлуке  престаје  да 

важи у члану 5. текст алинеје 11. 12. 13. 14. и 15. у члану 8. 
брише  се  текст  алинеје  9.  у  члану  9.  брише  се  текст 
алинеје 2. у члану 10. брише се текст алинеје 6. 7. 8. и 9, у 
члану 25. брише се  став 2.  и  у ставу  3. бришу се  речи  "и 
Управе  за  путеве"  и  члан  26.  после  речи  "(Сл.гласник 
општине Г.Милановац, бр. 5/94), ставља се тачка, а остале 
речи  се  бришу  у Одлуци  о  оснивању  Јавног  предузећа  за
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изградњу  општине  Г.Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац бр. 3/96). 

Члан 42. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине 
Г.Милановац. 

Број: 30106596/04 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

98. 

На основу члана 26. тачка 5. и члана 97. Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гл.  општине  Горњи 
Милановац",  бр.  4/2002)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  29.  новембра  2004. 
године донела је 

О Д Л У К У 
О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Овом  Одлуком  Скупштина  општине  Горњи 

Милановац  преузима  обавезу  стипендирања  ученика 
основних  и  средњих  школа,  студената  факултета,  виших 
школа  и  последипломских  студија  (у  даљем  тексту: 
корисници  стипендије),  који  имају  пребивалиште  на 
територији општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 
Циљ  стипендирања  је  помагање  породицама 

ученика  и  студената  за  њихово  школовање  и  даље 
напредовање. 

Члан 3. 
Корисници  стипендије  могу  бити  ученици 

основних и средњих школа који су: 
  носиоци  награда  на  међународним,  савезним  и 
републичким  такмичењима,  победници  на  олимпијадама 
знања и сличним такмичењима; 
 ученици првог  разреда  средње школе који  су  били ђаци 
генерације у основној школи. 

Поред  услова  из  става  1.  овог  члана  Одлуке, 
потребно  је  да  ученици  континуирано  постижу  одличан 
успех. 

Члан 4. 
Корисници  стипендије  могу  бити  студенти  од 

друге па до завршне године основних студија, који су први 
пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија. 

Студентима који обнове годину студија, право на 
стипендију мирује једну школску годину. 

Уколико студенти током студија изгубе   више од 
једне године, губе статус стипендисте. 

Члан 5. 
Право на стипендију  у  већем новчаном месечном 

износу  у  односу  на  студенте  из  члана  4.  Одлуке,    имају 
талентовани студенти од друге године основних студија па 
до  завршне  године  и  студенти  постдипломских  студија, 
ако су: 
  студенти  факултета  и  постдипломских  студија  који 
постижу  резултате  у  студирању  изражене  кроз    високу 
просечну оцену најмање 8,50, 
  студенти  са  значајним  објављеним  радовима  или 
одговарајућим  уметничким  остварењима  са  најмањом 
просечном оценом у току студија 8,00, 
 студенти за које се на научно верификован начин утврди 
да поседују обдареност за одређену научну или уметничку 
област,  са  најмањом  просечном  оценом  у  току  студија 
8,00, 
 студенти, истакнути спортисти, који освоје једно од прва 
три  места  на  међународном,  односно  прво  место  на 
савезном  или  републичком  такмичењу,  са  најмањом 
просечном оценом у току студија 8,00, 
  студенти  који  се  школују  на  факултетима  чија  су 
занимања  дефицитарна  на  територији  општине  Горњи 
Милановац, са најмањом просечном оценом у току студија 
8,00. 

Дефицитарна  занимања  утврђује  Комисија  за 
доделу  стипендија  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац,  по  прибављеном  мишљењу  Службе  за 
запошљавање Горњи Милановац. 

Студенти  из  става  1.  овог  члана  могу  остварити 
право на стипендију под условом да дају годину за годину. 

Члан 6. 
Право  на  стипендију  немају  студенти  војне  и 

полицијске академије и других сличних факултета, за које 
су  средства  у  потпуности  обезбеђена  у  току  трајања 
студија, као и запослење по стицању одговарајућег звања. 

Члан 7. 
Право  на  стипендију  остварује  се  на  основу 

Конкурса  који  расписује  Комисија  за  доделу  стипендија 
Скупштине  општине  Горњи Милановац  (у  даљем  тексту: 
Комисија),   до 31. августа за ученике, а за студенте до 10. 
октобра текуће године. 

Члан 8. 
Конкурс из члана 7. ове Одлуке садржи: 

 услове за доделу стипендије, 
 потребна документа, 
 рок за пријављивање и достављање докумената, 
  рок  до  када  ће  ученици  односно  студенти  бити 
обавештени о резултатима Конкурса. 

Конкурс  се  објављује  у  средствима  јавног 
информисања  (телевизија  Горњи  Милановац  и  локални 
лист "Таковске новине"). 

Члан 9. 
Подносилац  пријаве  за  остваривање  права  на 

стипендију доставља: 
 пријаву, 
  потврду  школе  или  факултета  о  постигнутим 
резултатима у учењу, 
 оверену изјаву о члановима домаћинства, 
 два примерка уговора о стипендирању, 
 личну карту и индекс на увид (за студенте),
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  процену  надарености  кандидата  од  стране  надлежног 
органа  или  институције  или  потврду  о  објављеном 
научном  раду  (односи  се  на  студенте  са  најмањом 
просечном оценом 8,00). 

Члан 10. 
О поднетим пријавама одлучује Комисија, 

решењем. 
Комисију  именује  Скупштина  општине  Горњи 

Милановац. 
Комисију  чине председник и  6  чланова,  од  којих 

су 2 члана из редова одборника, а председник и 4 члана из 
реда грађана. 

Члан 11. 
Правне,  административне  и  рачуноводствене 

послове обављаће надлежно  Одељење Општинске управе. 

Члан 12. 
Средства за исплату стипендија обезбеђују се у 

буџету општине Горњи Милнаовац. 

Члан 13. 
Износе  стипендија  по  категоријама  корисника 

утврђује председник општине, по прибављеном мишљењу 
Општинског већа, за сваку школску годину. 

Исплата стипендија  вршиће  се  до 20ог  у месецу, 
за претходни месец. 

Члан 14. 
Корисник стипендије губи статус стипендисте ако 

се утврди да: 
 подаци који су наведени као основ за остваривање права 
на стипендију, не одговарају чињеничном стању, 
 ученик у даљем школовању не постиже одличан успех, 
  ако  студент  не  стекне  услов  за  упис  у  наредну  годину 
студија и 
 ако студент током студија изгуби више од једне школске 
године. 

Ако  студент  у  даљем  школовању  не  постигне 
просечну оцену 8,50 односно 8,00, подноси документацију 
сходно критеријумима из члана 4. Одлуке. 

Члан 15. 
Сва  права  и  обавезе  између  Скупштине  општине 

Горњи  Милановац  и  корисника  стипендије  биће 
регулисани посебним уговором о стипендирању. 

Члан 16. 
Корисници стипендије по Одлуци о стипендирању 

ученика  и  студената  са  територије  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.  гл.  општине  Горњи  Милановац",  бр. 
1/2001 и 3/2001) стичу право на стипендију и то: ученици 
од  1.  септембра  а  студенти  почев  од  1.  октобра  текуће 
године, за школску 2004/05 годину. 

Комисија  за  доделу  стипендија  је  у  обавези  да 
распише Конкурс  одмах по ступању на снагу ове Одлуке. 

Корисници  стипендије  из  члана  4.  ове  Одлуке 
стичу  право  на  стипендију,  почев  од  1.  јануара  2005. 
године. 

Члан 17. 
Ступањем  на  снагу  ове Одлуке  престаје  да  важи 

Одлука о стипендирању ученика и студената са територије 

општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гл.  општине  Горњи 
Милановац", бр. 1/2001 и 3/2001). 

Члан 18. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу    осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 30106596/04 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

99. 

На  основу  члана  3.  4.  и  13.  Закона  о  јавним 
службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91), члана 10. Закона о 
делатностима од општег интереса у области културе ("Сл. 
гл. РС", бр. 49/92) и члана 26. тачка 5. и члана 97. Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гл.  општине  Горњи 
Милановац", бр. 4/02) Скупштина  општине Г. Милановац 
на седници одржаној  29. новембра 2004. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ, УМЕТНОСТ И 
ВАНШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ "КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР" СА П.О. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
У  Одлуци  о  оснивању  Установе  за  културу, 

уметност и ваншколско образовање "Културни центар" са 
потпуном  одговорношћу  Горњи  Милановац  ("Сл.  гл. 
општине Горњи Милановац", бр. 15/91, 5/97, 6/97 и 5/2001) 
у  називу  Одлуке    речи  "са  потпуном  одговорношћу"  се 
бришу. 

Члан 2. 
У члану 3.  став 2. речи  "Михаилов трг број 1" се 

мењају и гласе: " Трг кнеза Михаила број 1." 

Члан 3. 
У  члану  4.  после  шифре  92130  додаје  се  нова 

шифра 
" 22250 Остале активности у вези са штампањем 

 Остале графичке активности." 

Члан 4. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу    осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 30106596/04 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р.
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100. 

На основу  члана  7. Одлуке  о  оснивању Установе 
за културу,  уметност и ваншколско  образовање Културни 
центар  Горњи  Милановац  ("Сл.  гл.  општине  Горњи 
Милановац, бр. 15/91, 5/97, 6/97, 5/2001), члана 26. тачка 9. 
и  члана  97. Статута  општине Горњи Милановац  ("Сл.  гл. 
општине  Горњи  Милановац",  бр.  4/2002,  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  29. 
новембра 2004. године донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ    на Статут Установе 
за културу,  уметност и ваншколско  образовање Културни 
центар  Горњи  Милановац,  који  је  донео  Управни  одбор 
Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско  образовање 
Културни  центар  Горњи  Милановац,  на  седници  од  03. 
септембра 2004. године. 

2.  Ово  решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

Број: 30106596/04 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

101. 

На  основу  члана  18.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94)  члана  69.б.  став  3. 
Закона  о  социјалној  заштити  и  обезбеђењу  социјалне 
сигурности  грађана  ("Сл.гласник  СРС",бр.36/91,  79/91, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01 и 84/04) члана 
26.  став  1.  тачка  9.  и  члана  97.  Статута  општине 
Г.Милановац  ("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02), 
Скупштина  општине  Г.Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВА  СЕ  Ацо  Мијаиловић, 
дипл.правник  из  Г.Милановца,  дужности  директора 
Центра за социјални рад. 

2.  ИМЕНОВАНОМ  престаје    дужност 
29.11.2004.године. 

3.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

102. 

На  основу  члана  18.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94)  члана  69.б.  став  3. 
Закона  о  социјалној  заштити  и  обезеђењу  социјалне 
сигурности  грађана  ("Сл.гласник  СРС",бр.36/91,  79/91, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01 и 84/04) члана 
26.  став  1.  тачка  9.  и  члана  97.  Статута  општине 
Г.Милановац  ("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02), 
Скупштина  општине  Г.Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  ПОСТАВЉА  СЕ  Перица  Динић, 
дипл.економиста  из  Г.Милановца,  за  вршиоца  дужности 
директора Центра за социјални рад. 

2.  ИМЕНОВАНИ  ступа  на      дужност 
30.11.2004.године. 

3.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

103. 

На  основу  члана  18.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  9.  став  1. 
Одлуке о оснивању Музеја рудничкотаковског краја, 
(  "Сл.гласник  општине  Г.М."бр.3/94,5/97,  5/01.)  члана  26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине
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Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА 

РУДНИЧКОТАКОВСКОГ КРАЈА 

1.  РАЗРЕШАВА  СЕ  Радош  Гачић, 
дипл.историчар  уметнсоти,  из  Г.Милановца,  дужности 
директора Музеја рудничкотаковског краја. 

2.  ИМЕНОВАНОМ  престаје  дужност 
29.11.2004.године. 

3.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

104. 

На  основу  члана  18.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  9.  став  1. 
Одлуке о оснивању Музеја рудничкотаковског краја, 
(  "Сл.гласник  општине  Г.М."бр.3/94,5/97,  5/01.)  члана  26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА 

РУДНИЧКОТАКОВСКОГ КРАЈА 

1.  ПОСТАВЉА    СЕ  Борислав  Челиковић, 
професор историје, из Г.Милановца, за вршиоца дужности 
директора Музеја рудничкотаковског краја. 

2.  ИМЕНОВАНИ  ступа  на      дужност 
30.11.2004.године. 

3.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

105. 

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима 
и  обављању  делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гл.РС", 

бр.  25/00  и  25/02)  и  члана  97.  Статута  општине  Горњи 
Милановац,  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  4/02), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 29. новембра 2004. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ "ТАКОВСКЕ НОВИНЕ" 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

СНЕЖАНИ  СТОЈКОВИЋ,  дипломираном 
андрагогу  из  Угриноваца,  престаје  дужност  вршиоца 
дужности  директора  Јавног  предузећа  за  информисање 
"Таковске новине" Горњи Милановац, са 4. октобром 2004. 
године по сили Закона. 

Број: 30106596/04 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

106. 

Na osnovu ~lana 20. Zakona o javnim slu`bama 
(”Sl.gl.RS”, br. 42/91 i 71/94),  члана  11.  став  2.  Одлуке  о 
оснивању  Библиотеке  у  Горњем  Милановцу 
(”Sl.gl.op{tine G.Milanovac”,br. 2/95, 5/97  и  6/97),  члана 
26.  став  1.  тачка  9.  и  члана  97.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 4/02) 
Skup{tina op{tine Gorwi Milanovac, na sednici 
odr`anoj 29.  новембра 2004. godine, donela je 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ "БРАЋА 
НАСТАСИЈЕВИЋ" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Управном 
одбору Библиотеке "Браћа Настасијевић" Горњи 
Милановац и то: 

1.  Весна  Грбовић,  професор  књижевности  из 
Г.Милановца, председник Управног одбора, 

2.  Јовиша  Зечевић,  свештеник  из Мајдана,  члан 
Управног одбора и 

3.  Душко  Брковић,  професор  биологије  из 
Г.Милановца, члан Управног одбора. 

II.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 30106596/2004 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕНИК 
Др Зоран Копривица,с.р.
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107. 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000.  и  25/02.)    члана  8.  став  1.  и  2.  Одлуке  о 
оснивању  предузећа  ЈП  за  информисање  "Таковске 
новине" ("Сл.гласник општине Г.М.бр.7/98) члана 26. став 
1.  тачка  9.  и  члана  97.  Статута  општине  Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ "ТАКОВСКЕ НОВИНЕ" 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Управног  одбора  ЈП  за  информисање  "Таковске  новине" 
Г.Милановац, и то: 

 председник 
МИРОСЛАВ  ЈОВИЧИЋ,  технолог  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 и чланове: 
1.  РУЖИЦА  ЗЕЧЕВИЋПАНТИЋ,  политиколог 

из Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
2. ВИОЛЕТА РАДОВИЋ, професор српског језика 

из Г.Милановца представник Скупштине општине, 
3.  ЗОРАН  РАНКОВИЋ,  радник  ЈП  за 

информисање "Таковске новине" из Г.Милановца, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

108. 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000.  и  25/02.)    члана  8.  став  1.  и  2.  Одлуке  о 
оснивању  предузећа  ЈП  за  информисање  "Таковске 
новине" ("Сл.гласник општине Г.М.бр.7/98) члана 26. став 
1.  тачка  9.  и  члана  97.  Статута  општине  Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 

Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ "ТАКОВСКЕ НОВИНЕ" 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1. У Управни одбор ЈП за информисање "Таковске 
новине" Г.Милановац, именују се и то: 

 за  председника 
ДРАГАН  ПАШИЋ,  просветни  радник,  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 за чланови: 
1.  МИЈОСЛАВ  СОЛУЈИЋ,просветни  радник  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
2.  СЛАВИЦА  МИХАИЛОВИЋ,  студент  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
3.  СВЕТЛАНА  МАРЈАНОВИЋ,  радник  ЈП  за 

информисање "Таковске новине" из Г.Милановца, 
4.  ВЛАДАН  ПАВЛОВИЋ,  радник  ЈП  за 

информисање "Таковске новине" из Г.Милановца, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

109. 

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000.  и  25/02.)    члана  8.  став  1.  и  3.  Одлуке  о 
оснивању  ЈП  за  информисање  "Таковске  новине" 
("Сл.гласник општине Г.М.бр.7/98) члана 26. став 1. тачка 
9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.11.2004.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ИНФОРМИСАЊЕ "ТАКОВСКЕ НОВИНЕ" 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Надзорног  одбора  ЈП  за  информисање  "Таковске новине" 
Г.Милановац, и то: 

 председник 
БОЈАНА  СИМОВИЋ,  дипл.економиста  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине,
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 и чланови: 
1.  МИЛА  СТАНКОВИЋ,  радник  Установе 

"Културни  центар"  из  Г.Милановца,  представник 
Скупштине општине, 

2.  НИКОЛА ГАЈИЋ,  радник  ЈП  за  информисање 
"Таковске  новине"  из  Г.Милановца  представник 
Скупштине општине, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

110. 

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000.  и  25/02.)    члана  8.  став  1.  и  3.  Одлуке  о 
оснивању  ЈП  за  информисање  "Таковске  новине" 
("Сл.гласник општине Г.М.бр.7/98) члана 26. став 1. тачка 
9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.11.2004.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ИНФОРМИСАЊЕ "ТАКОВСКЕ НОВИНЕ" 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  У  Надзорни  одбор  ЈП  за  информисање 
"Таковске новине" Г.Милановац, именују се и то: 

 за  председника 
МАРИЈА  ЛУКОВИЋ,  економиста,  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 за  чланове: 
1. ЗОРАН РИСТИЋ, из Г.Милановца, представник 

Скупштине општине, 
2.  СЛАВИЦА  ТОДОРОВИЋ,  радник  ЈП  за 

информисање "Таковске новине"  из Г.Милановца. 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

111. 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000. и 25/02.)  члана 15.  Одлуке о оснивању ЈП 
за изградњу општине  ("Сл.гласник општине Г.М.бр.3/96 и 
8/02)  члана  26.  став  1.  тачка  9.  и  члана  97.  Статута 
општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Управног одбора ЈП за изградњу општине Г.Милановац, и 
то: 

 председник 
ДУШАН  ЂУРОВИЋ,  дипл.инж.машинства  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 и чланови: 
1.  МИЛОШ  МИШКОВИЋ,  дипл.правник  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
2. ДЕЈАН ЦАРЕВИЋ, службеник из Г.Милановца 

представник Скупштине општине, 
3.  ДУШАН  ТЕШИЋ,  дипл.инж.архитектуре  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
4.  МИЛА  АЛЕКСИЋ,  радник  ЈП  за  изградњу 

општине, из Г.Милановца, 
5.  ВУКАШИН  ЗЕЧАР,  радник  ЈП  за  изградњу 

општине, из Г.Милановца, 
6.  МИРКО  ОБРАДОВИЋ,  ЈП  за  изградњу 

општине, из Г.Милановца, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,,с.р. 

112. 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000. и 25/02.)  члана 15.  Одлуке о оснивању ЈП 
за изградњу општине  ("Сл.гласник општине Г.М.бр.3/96 и 
8/02)  члана  26.  став  1.  тачка  9.  и  члана  97.  Статута 
општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
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О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  У  Управни  одбор  ЈП  за  изградњу  општине 
Г.Милановац, именују се и то: 

 за  председника 
ДРАШКО  СТЕФАНОВИЋ,из  Г.Милановца, 

представник Скупштине општине, 
 за чланове: 
1.  ЈЕЛЕНА  РАКОВИЋ,  саобраћајни  инжењер,  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
2.  РАДОВАН  КОВАЧЕВИЋ,  приватни 

предузетник  из  Г.Милановца  представник  Скупштине 
општине, 

3.  ВЛАДЕ  БОГУНОВИЋ,  саобраћајни  техничар, 
из Г.Милановца, представник Скупштине општине, 

4.  ИВАНА  НЕДЕЉКОВИЋ,  радник  ЈП  за 
изградњу општине Г.Милановац, 

5. МИЛОСАВА ЈОКСИЋ, радник ЈП за изградњу 
општине Г.Милановац, 

6.  МИРКО  ОБРАДОВИЋ,  ЈП  за  изградњу 
општине, из Г.Милановца, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

113. 

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000. и 25/02.)  члана 17.  Одлуке о оснивању ЈП 
за изградњу општине  ("Сл.гласник општине Г.М.бр.3/96 и 
8/02)  члана  26.  став  1.  тачка  9.  и  члана  97.  Статута 
општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Надзорног  одбора  ЈП  за  изградњу  општине Г.Милановац, 
и то: 

 председник 
РАДИША  ИЛИЋ,  дипл.  економиста  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 и чланови: 
1.  ВЛАДЕТА  КАЗАКОВИЋ,  лимар  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 

2.  СЛОБОДАНКА  ЖИВЧЕВИЋ,  радник  ЈП  за 
изградњу општине Г.Милановац, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

114. 

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000. и 25/02.)  члана 17.  Одлуке о оснивању ЈП 
за изградњу општине  ("Сл.гласник општине Г.М.бр.3/96 и 
8/02)  члана  26.  став  1.  тачка  9.  и  члана  97.  Статута 
општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  У  Надзорни  одбор  ЈП  за  изградњу  општине 
Г.Милановац, именују се и то: 

 за  председника 
ДОБРИВОЈЕ  КЕНЕЖЕВИЋ,  дипл.економиста  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 

 за чланове: 
1.  АЛЕКСАНДАР  МИЛИВОЈЕВИЋ,  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
2. ЉУБИЦА ЂОКОВИЋ,    радник ЈП  за  изградњу 

општине Г.Милановац, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

115. 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000. и 25/02.)   члана 20.   Одлуке о оснивању и 
организовању  ЈКП"17.септембар"  Г.Милановац, 
("Сл.гласник општине Г.М.бр.3/03) члана 26. став 1. тачка
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9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.11.2004.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ  ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "17 СЕПТЕМБАР" 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Управног одбора ЈКП "17.септембар"  Г.Милановац, и то: 

 председник 
ЉУБИЦА  ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ,  дипл.економиста  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 и чланови: 
1.  ЖИВОМИР  ЛАЗАРЕВИЋ,  приватни 

предузетник  из  Г.Милановца,  представник  Скупштине 
општине, 

2.  СЛОБОДАН  ЛАЗОВИЋ,  инж.електротехнике 
представник Скупштине општине, 

3.  ДУШАН  ТЕШИЋ,  архитекта  у  пензији,  из 
Г.Милановца, представник Скупштине општине, 

4. МИЛАН ЂУКАНОВИЋ, приватни предузетник 
из Г.Милановца, представник Скупштине општине, 

5.  ДРАГАН  ПЕТРОВИЋ,  радник  ЈКП"17 
септембар". 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

116. 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000. и 25/02.)   члана 20.   Одлуке о оснивању и 
организовању  ЈКП"17.септембар"  Г.Милановац, 
("Сл.гласник општине Г.М.бр.3/03) члана 26. став 1. тачка 
9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.11.2004.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ  ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "17 СЕПТЕМБАР" ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

1.  У  Управни  одбор  ЈКП  "17.септембар" 
Г.Милановац, именују се и то: 

 за  председника 
ЧЕДО  ФИЛИПОВИЋ,  дип.економиста  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 за чланове: 
1.  РАДОСЛАВ  СИМИЋ,  из  Г.Милановца, 

представник Скупштине општине, 
2.  ДРАГАН  ЈЕВРЕМОВИЋ,  дипл.правник,  из 

Г.Милановца,  представник Скупштине општине, 
3.  ГОРАН  ТОДОРОВИЋ,  технолог  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
4. МИЛЕНКО РАКИЋ, технолог из Г.Милановца, 

представник Скупштине општине, 
5.  МИРОЉУБ  ЛОМИЋ,  радник  ЈКП"17 

септембар" Г.Милановац 
6.  СЛОБОДАН  ЂУРОВИЋ,  радник  ЈКП"17 

септембар" Г.Милановац 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

117. 

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000. и 25/02.)   члана 26.   Одлуке о оснивању и 
организовању  ЈКП"17.септембар"  Г.Милановац, 
("Сл.гласник општине Г.М.бр.3/03) члана 26. став 1. тачка 
9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.11.2004.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "17 СЕПТЕМБАР" 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Надзорног одбора ЈКП "17.септембар"  Г.Милановац, и то: 

 председник 
МИЛЕНКО  РАДОВИЋ,  економиста  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 

 и чланови: 
1.  МОМЧИЛО  ДАМЉАНОВИЋ,  инжењер,  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
2. СЛАВКА ЋУРДИЋ, радник ЈКП"17 септембар".
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2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

118. 

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000. и 25/02.)   члана 26.   Одлуке о оснивању и 
организовању  ЈКП"17.септембар"  Г.Милановац, 
("Сл.гласник општине Г.М.бр.3/03) члана 26. став 1. тачка 
9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.11.2004.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "17 СЕПТЕМБАР" 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  У  Надзорни  одбор  ЈКП  "17.септембар" 
Г.Милановац, именују се и то: 

 за  председника 
РАДА  РИСТОВИЋ,  дипл.економиста  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 за чланове: 
1.  РАДОМИР  ЈАНКОВИЋ,економиста  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
2. СЛАВОЉУБ РАДИВОЈЕВИЋ, из Г.Милановца, 

радник ЈКП"17 септембар" Г.Милановац 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

119. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним 
службама("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  11. 
став  2..   Одлуке о  оснивању  Библиотеке  у    Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине Г.М.бр.2/95,  5/97  и  6/97)  члана  26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 

Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ  ОДБОРА 
БИБЛИОТЕКЕ "БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ"ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови Управног одбора 
Библиотеке "Браћа Настасијевић"  Г.Милановац, и то: 

1.  ГОРАН  МИЛИЋЕВИЋ,  радник  Библиотеке 
"Браћа Настасијевић"  Г.Милановац, 

2.  НАДА  ДАНИЛОВИЋ  радник    Библиотеке 
"Браћа Настасијевић"  Г.Милановац, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

120. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним 
службама("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  11. 
став  2..   Одлуке о  оснивању  Библиотеке  у    Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине Г.М.бр.2/95,  5/97  и  6/97)  члана  26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ  ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ "БРАЋА 
НАСТАСИЈЕВИЋ"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  У  Управни  одбор    Библиотеке  "Браћа 
Настасијевић" Г.Милановац, именују се и то: 

 за  председника 
ГОРДАНА  ПЕТКОВИЋ,  професор,  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 

 за чланове: 
1.  СЛОБОДАНКА  ВУЛЕТИЋ,  библиотекар,  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
2.  ГОРАН  МИЛИЋЕВИЋ  радник    Библиотеке 

"Браћа Настасијевић"  Г.Милановац, 
3.  ДРАГАНА  ПЕРИШИЋ,  радник    Библиотеке 

"Браћа Настасијевић"  Г.Милановац,
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2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

121. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним 
службама("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  11. 
став  3.    Одлуке  о  оснивању  Библиотеке  у    Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине Г.М.бр.2/95,  5/97  и  6/97)  члана  26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ "БРАЋА 

НАСТАСИЈЕВИЋ"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Надзорног  одбора  Библиотеке  "Браћа  Настасијевић" 
Г.Милановац, и то: 

 председник 
ЉИЉАНА  ЈЕВРЕМОВИЋ,  професор,  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине 

 чланови: 
1.  НАДЕЖДА  ПАВЛОВИЋ,  проф.у  пензији  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине 
2. МИРА ПОЊАВИЋ, радник  Библиотеке "Браћа 

Настасијевић"  Г.Милановац, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

122. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним 
службама("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  11. 
став  3.    Одлуке  о  оснивању  Библиотеке  у    Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине Г.М.бр.2/95,  5/97  и  6/97)  члана  26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 

Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ "БРАЋА 

НАСТАСИЈЕВИЋ"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  У  Надзорни  одбор    Библиотеке  "Браћа 
Настасијевић" Г.Милановац, именују се и то: 

 за  председника 
ЉИЉАНА  ЈОВАНОВИЋ,  дипл.  економиста  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 за чланове: 

1. МАРИЈА МАТИЋ, економиста из Г.Милановца, 
представник Скупштине општине, 

2. МИРОСЛАВА ПОЊАВИЋ, радник  Библиотеке 
"Браћа Настасијевић"  Г.Милановац, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

123. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  7.  став  1. 
алинеја 4.   члана 8б. став 2. Одлуке о оснивању Установе 
за културу, уметност и ваншколско образовање "Културни 
центар"  са  п.о.    Г.Милановац,  ("Општински  сл.гласник 
Г.М",бр.15/91 и "Сл.гласник општине Г.М."бр.5/97, 6/97 и 
5/01.)  члана  26.  став  1.  тачка  9.  и  члана  97.  Статута 
општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВИ 

УПРАВНОГ  ОДБОРА УСТАНОВЕ  ЗА КУЛТУРУ, 
УМЕТНОСТ И ВАНШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
"КУЛТУРНИ ЦЕНТАР"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и    чланови 
Управног  одбора  Установе  за  културу,  уметност  и 
ваншколско  образовање  "Културни центар" Г.Милановац, 
и то: 

 председник: 
МИОДРАГ  ТРИФУНОВИЋ,  пензионер  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 чланови: 
1.  ДУШИЦА  ГЛИШИЋ,  проф.књижевности, 

представник Скупштине општине,
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2.  СЛОБОДАНКА  МИЛОЈЕВИЋ,  службеник 
представник Скупштине општине, 

3.  ЖИВОТА  РИСТИВОЈЕВИЋ,  представник 
Скупштине општине, 

4.  БОБАН  СТЕФАНОВИЋ,  радник  Установе 
"Културни центар" Г.Милановац, 

5.  БРАНКА  ВУЧИЋЕВИЋВУЧКОВИЋ,  радник 
Установе "Културни центар" Г.Милановац, 

6.  ДРАГИЦА  ВУЧИЋЕВИЋ,  радник  Установе 
"Културни центар" Г.Милановац, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

124. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  7.  став  1. 
алинеја 4.   члана 8б. став 2. Одлуке о  оснивању Установе 
за културу, уметност и ваншколско образовање "Културни 
центар"  са  п.о.    Г.Милановац,  ("Општински  сл.гласник 
Г.М",бр.15/91 и "Сл.гласник општине Г.М."бр.5/97, 6/97 и 
5/01.)  члана  26.  став  1.  тачка  9.  и  члана  97.  Статута 
општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВИ 
УПРАВНОГ  ОДБОРА УСТАНОВЕ  ЗА КУЛТУРУ, 
УМЕТНОСТ И ВАНШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
"КУЛТУРНИ ЦЕНТАР"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  У  Управни  одбор    Установе    за  културу, 
уметност  и  ваншколско  образовање  "Културни  центар" 
Г.Милановац, именују се и то: 

 за  председника 
СЛОБОДАН  МАРКОВИЋ,  професор  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 за чланове: 
1.НАДИЦА  ВУЈИЋМИТРОВИЋ,  новинар,из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
2.  МИЛАДИН  ТРУФУНОВИЋ,  магистар 

књижевности,  Г.Милановца,  представник  Скупштине 
општине, 

3.  ДРАГАНА  ПАНОВИЋ,  из 
Г.Милановца,представник Скупштине општине, 

4.  БОБАН  СТЕФАНОВИЋ,  радник  Установе 
"Културни центар" Г.Милановац, 

5.  БРАНКА  ВУЧИЋЕВИЋВУЧКОВИЋ,  радник 
Установе "Културни центар" Г.Милановац, 

6.  МИЛЕТА  НИКОЛИЋ,  радник  Установе 
"Културни центар" Г.Милановац, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

125. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  7.  став  1. 
алинеја 4.   члана 8б. став 3. Одлуке о оснивању Установе 
за културу, уметност и ваншколско образовање "Културни 
центар"  са  п.о.    Г.Милановац,  ("Општински  сл.гласник 
Г.М",бр.15/91 и "Сл.гласник општине Г.М."бр.5/97, 6/97 и 
5/01.)  члана  26.  став  1.  тачка  9.  и  члана  97.  Статута 
општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВИ 

НАДЗОРНОГ  ОДБОРА УСТАНОВЕ  ЗА КУЛТУРУ, 
УМЕТНОСТ И ВАНШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
"КУЛТУРНИ ЦЕНТАР"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Установе  за културу, уметност и ваншколско образовање 
"Културни центар"   Г.Милановац, и то: 

 председник 
ДУШАН  ЂУРОВИЋ,  дипл.правник    из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине 
 чланови: 
1.  НЕНАД  ЈОВАНОВИЋ,  инж.за  инд.менаџмент. 

из Г.Милановца, представник Скупштине општине 
2.  ДАНИЈЕЛА  ПОЊАВИЋ,радник    Установе    за 

културу,  уметност  и  ваншколско  образовање  "Културни 
центар" "  Г.Милановац, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

126. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  7.  став  1. 
алинеја 4.   члана 8б. став 3. Одлуке о оснивању Установе



B Br ro oj j  1 12 2 / /2 20 00 04 4 S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 2 22 2 

за културу, уметност и ваншколско образовање "Културни 
центар"  са  п.о.    Г.Милановац,  ("Општински  сл.гласник 
Г.М",бр.15/91 и "Сл.гласник општине Г.М."бр.5/97, 6/97 и 
5/01.)  члана  26.  став  1.  тачка  9.  и  члана  97.  Статута 
општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ  ОДБОРА УСТАНОВЕ  ЗА КУЛТУРУ, 
УМЕТНОСТ И ВАНШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
"КУЛТУРНИ ЦЕНТАР"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  У  Надзорни  одбор    Установе    за  културу, 
уметност  и  ваншколско  образовање  "Културни  центар" 
Г.Милановац, именују се и то: 

 председник: 
МИРКОВИЋ  МИРОСЛАВ,  из  Г.Милановца, 

представник Скупштине општине, 
 чланови: 
1.  НЕДЕЉКО  ВУЧИЋЕВИЋ,  техничар, 

представник Скупштине општине, 
2.  ДАНИЈЕЛА  ПОЊАВИЋ,  радник  Установе 

"Културни центар" Г.Милановац, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

127. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  9.  став  2. 
Одлуке о оснивању Музеја рудничкотаковског краја, 
(  "Сл.гласник  општине  Г.М."бр.3/94,5/97,  5/01.)  члана  26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ  ОДБОРА МУЗЕЈА РУДНИЧКО 

ТАКОВСКОГ КРАЈА 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и    чланови 
Управног одбора Музеја рудничкотаковског краја, и то: 

 председник: 
СЛАВИЦА  ЦВЕТКОВ,дефектолог  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 чланови: 

1.  ГОРДАНА  ЛОВИЋ,радник  из  Г.Милановца, 
представник Скупштине општине, 

2. БРАНКО НАСТИЋ, пензионер из Г.Милановца, 
представник Скупштине општине, 

3.  СИНИША  АНТИЋ,  академски  вајар, 
представник Скупштине општине, 

4.  МИЛАН  ЧАВОРОВИЋ,  радник  Музеја 
рудничкотаковског краја 

5.  САША  САВОВИЋ,  радник  Музеја  рудничко 
таковског краја 

6.  РАДОЈКО  ПЕТРОВИЋ,  радник  Музеја 
рудничкотаковског краја 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

128. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  9.  став  2. 
Одлуке  о  оснивању  Музеја  рудничкотаковског  краја,  ( 
"Сл.гласник  општине  Г.М."бр.3/94,5/97,  5/01.)  члана  26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ  ОДБОРА МУЗЕЈА РУДНИЧКО 

ТАКОВСКОГ КРАЈА 

1.  У Управни  одбор    Музеја  рудничкотаковског 
краја, именују се и то: 

 за  председника 
НЕБОЈША САВОВИЋНЕС,  академски  вајар,  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 за чланове: 
1.  РУЖА МИХАИЛОВИЋ,  просветни  радник,  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
2.  ИЛИЈА  ДАШИЋ,  педагог,  из  Г.Милановца, 

представник Скупштине општине, 
3. МИЈОСЛАВ СОЛУЈИЋ,  просветни  радник,  из 

Г.Милановца представник Скупштине општине, 
4.  МИЛАН  ЧАВОРОВИЋ,  радник  Музеја 

рудничкотаковског краја 
5.    РАДОЈКА  ПЕТРОВИЋ,  Музеја  рудничко 

таковског краја 
6.    САША  САВОВИЋ,  Музеја  рудничко 

таковског краја
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2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

129. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  9.  став  3. 
Одлуке о оснивању Музеја рудничкотаковског краја, 
(  "Сл.гласник  општине  Г.М."бр.3/94,5/97,  5/01.)  члана  26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА МУЗЕЈА РУДНИЧКО 

ТАКОВСКОГ КРАЈА 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и    чланови 
Надзорног одбора Музеја рудничкотаковског краја, и то: 

 председник: 
Др  БРАНКО  РИСТИЋ,  лекар  из  Г.Милановца, 

представник Скупштине општине, 
 чланови: 
1. ИЛИЈА ДРАШОВИЋ, сликар, из Г.Милановца, 

представник Скупштине општине, 
2.  СИЛВАНА  ГЛИШОВИЋ,  радник  Музеја 

рудничкотаковског краја 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

130. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  9.  став  3. 
Одлуке о оснивању Музеја рудничкотаковског краја, 
(  "Сл.гласник  општине  Г.М."бр.3/94,5/97,  5/01.)  члана  26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 

Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА МУЗЕЈА РУДНИЧКО 

ТАКОВСКОГ КРАЈА 

1.  У  Надзорни  одбор Музеја  рудничкотаковског 
краја , именују се и то: 

 за председника: 
ВУЧКО  ВУКАЈЛОВИЋ,  дипл.економиста    из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 за чланови: 
1.ВАСИЛИЈЕ  ЋИРОВИЋ,  дипл.економиста  из 

Г.Милановца,  представник Скупштине општине, 
2.  ЗОРАН  ФАЛКНЕР,  радник  Музеја  рудничко 

таковског краја 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

131. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник РС",бр.42/91 и 71/94.)  члана 11. и 13. Одлуке 
о  оснивању  Установе  у  области  физичке  културе  ( 
"Сл.гласник општине Г.М."бр.6/95, 8/95 и 7/97.) члана  26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ  ОДБОРА 
УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови Управног одбора 
Установе у области физичке културе и то: 

 чланови: 
1. СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ, тренер Карате  клуба 

из Г.Милановца,  представник Скупштине општине, 
2.  ВЛАДИМИР  ПЕТРОВИЋ,  радник    из 

Г.Милановца,  представник Скупштине општине, 
3.  МОМО  МИЛОШЕВИЋ,  проф.  физичке 

културе,радник Установе у области физичке културе, 
4.  БОЖИДАР  ГЛИШОВИЋ,  радник  Установе  у 

области физичке културе
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2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

132. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник РС",бр.42/91 и 71/94.)  члана 11. и 13. Одлуке 
о  оснивању  Установе  у  области  физичке  културе  ( 
"Сл.гласник општине Г.М."бр.6/95, 8/95 и 7/97.) члана 26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ  ОДБОРА УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

1.  У  Управнои  одбора  Установе  у  области 
физичке културе именују се и то: 

  за председника: 
ДРАГАН  ПЕТРОВИЋ,из  Г.Милановца, 

представник Скупштине општине, 

 чланови: 
1.  ЉУБИСАВ  ЈОВАНОВИЋ,  мр  економских 

наука,    из  Г.Милановца,    представник  Скупштине 
општине, 

2.  ДАНИЈЕЛА  ПЕТРОВИЋ,  из  Г.Милановца, 
представник Скупштине општине, 

3.  МИРЈАНА  РАДУЛОВИЋ,  радник  Установе  у 
области физичке културе, 

4. СРБОЉУБ  ЈАКОВЉЕВИЋ, радник Установе  у 
области физичке културе 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

133. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник РС",бр.42/91 и 71/94.)  члана 12. и 13.Одлуке 

о  оснивању  Установе  у  области  физичке  културе  ( 
"Сл.гласник општине Г.М."бр.6/95, 8/95 и 7/97.) члана  26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ    председник  и  чланови 
Надзорног одбора Установе  у  области физичке културе и 
то: 

 председник: 
ЂОРЂЕ  КОВАЧЕВИЋ,  службеник  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 чланови: 
1.  ДРАГАН  МАРКОВИЋ,  радник    из  Рудника, 

представник Скупштине општине, 
2.  МИЛЕНА МИЛОШЕВИЋ,  радник  Установе  у 

области физичке  културе,    из Г.Милановца,    представник 
Скупштине општине, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

134. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник РС",бр.42/91 и 71/94.)  члана 12. и 13.Одлуке 
о  оснивању  Установе  у  области  физичке  културе  ( 
"Сл.гласник општине Г.М."бр.6/95, 8/95 и 7/97.) члана  26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ  ОДБОРА УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

1. У Надзорни одбор Установе у области физичке 
културе, именују се и то: 

 председник: 
ДУШАН  ЛАЗИЋ,  инж.машинства,  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 чланови: 
1.  МИЛУТИН  КОНСТАТИНОВИЋ,  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине,
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2.  БОЖИДАР  ГЛИШОВИЋ,  радник  Установе  у 
области физичке  културе,    из Г.Милановца,    представник 
Скупштине општине. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

135. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник РС",бр.42/91 и 71/94.)  члана 5. и 7. Одлуке о 
оснивању  Туристичке  организације  општине  Горњи 
Милановац,  (  "Сл.гласник  општине  Г.М."бр.5/2000,  3/01, 
4/01 и 4/04.) члана 26. став 1. тачка 9. и члана 97. Статута 
општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВИ 

УПРАВНОГ  ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ    председник  и  чланови 
Управног  одбора    Туристичке  организације  општине 
Горњи Милановац, и то: 

 председник: 
ДРАГАН НЕДЕЉКОВИЋ, приватни предузетник, 

из Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 чланови: 
1.  СЛОБОДАНКА  МИЛОЈЕВИЋ,  службеник  из 

Г.Милановца,  представник Скупштине општине, 
2.  МАРИНА  СИМЕУНОВИЋ,  економиста  за 

туризам,    из  Г.Милановца,    представник  Скупштине 
општине, 

3.  ЗЛАТАНА  ПЕТРОВИЋ,  економиста,  из 
Г.Милановца, радник Туристичке организације 

4.  ЗОРИЦА  ТИОСАВЉЕВИЋ,  дипл.економиста 
из Г.Милановца,  радник Туристичке организације. 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

136. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник РС",бр.42/91 и 71/94.)  члана 5. и 7. Одлуке о 

оснивању  Туристичке  организације  општине  Горњи 
Милановац,  (  "Сл.гласник  општине  Г.М."бр.5/2000,  3/01, 
4/01 и 4/04.) члана 26. став 1. тачка 9. и члана 97. Статута 
општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ   ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ   ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  У  Управни    одбор  Туристичке  организације 
општине Г.Милановац, именују се и то: 

 председник: 
ДМИТАР  ПЕТРОВИЋ,  економиста  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 чланови: 
1.  НАДА  ДАМЉАНОВИЋ,  туризмолог,  из 

Г.Милановца,  представник Скупштине општине, 
2. МИЛАН ВАСИЋ,  пезнионер,  из  Г.Милановца, 

представник Скупштине општине, 
3.  ЗЛАТАНА  ПЕТРОВИЋ,  економиста,  из 

Г.Милановца, радник Туристичке организације 
4.  НАДА  МАРОЈЕВИЋ,  туризмолог,  из 

Г.Милановца,  радник Туристичке организације. 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

137. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник РС",бр.42/91 и 71/94.)  члана 5. и 8. Одлуке о 
оснивању  Туристичке  организације  општине  Горњи 
Милановац,  (  "Сл.гласник  општине  Г.М."бр.5/2000,  3/01, 
4/01 и 4/04.) члана 26. став 1. тачка 9. и члана 97. Статута 
општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ    ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ    ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Надзорног  одбора  Туристичке  организације  општине 
Г.Милановац, и то:
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 председник: 
ДРАГОЉУБ  ТЕШИЋ,  комерцијалиста  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 чланови: 
1. ЗОРАН ЛАЗАРЕВИЋ, приватни предузетник из 

Г.Милановца,  представник Скупштине општине, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

138. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник РС",бр.42/91 и 71/94.)  члана 5. и 8. Одлуке о 
оснивању  Туристичке  организације  општине  Горњи 
Милановац,  (  "Сл.гласник  општине  Г.М."бр.5/2000,  3/01, 
4/01 и 4/04.) члана 26. став 1. тачка 9. и члана 97. Статута 
општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ   ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ    ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  У  Надзорни  одбор  Туристичке  организације 
општине Г.Милановац, именују се и то: 

 за  председника: 
МИЛОСАВ  СТЕФАНОВИЋ,  економиста,  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 чланови: 
1.  МАЈА  МИЛУТИНОВИЋ,    из  Г.Милановца, 

представник Скупштине општине, 
2.  ЗОРИЦА  ТИОСАВЉЕВИЋ,  дипл.економиста, 

радник Туристичке организације, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

139. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  69v.  став  2. 
Закона  о  социјалној  заштити  и  обезбеђивању  социјалне 
сигурности  грађана  ("Сл.гласник  РС",бр.36/91,  79/91, 
33/93, 53/93, 67/93, 48/95, 52/96, 29/01 и 84/04) и члана 97. 
Статута  општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ  ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ 

1.  У Управни  одбор    одбор  Центра  за  социјални 
рад из реда запослених   Г.Милановац, именују, и то: 

 за чланове: 
1.  СНЕЖАНА  СТАНКОВИЋ,  социјални  радник 

из Г.Милановца 
2.  ДРАГИЦА  ТЕШИЋ,  административни  радник 

из Г.Милановца 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

140. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  69v.  став  2. 
Закона  о  социјалној  заштити  и  обезбеђивању  социјалне 
сигурности  грађана  ("Сл.гласник  РС",бр.36/91,  79/91, 
33/93, 53/93, 67/93, 48/95, 52/96, 29/01 и 84/04) и члана 97. 
Статута  општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Надзорног одбора Центра за социјални рад  Г.Милановац, 
и то: 

 председник: 
ЉИЉАНА  АКОВИЋ,  дипл.психолог  и  педагог, 

из Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 чланови: 
1.ЉИЉАНА  КИЋОВИЋ,  дипл.инж.тех.у  пензији 

из Г.Милановца,  представник Скупштине општине,
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2.  ВАНА  АНДОНОВИЋ,  радник  Центра  за 
социјани рад 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

141. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник  РС",бр.42/91  и  71/94.)    члана  69v.  став  2. 
Закона  о  социјалној  заштити  и  обезбеђивању  социјалне 
сигурности  грађана  ("Сл.гласник  РС",бр.36/91,  79/91, 
33/93, 53/93, 67/93, 48/95, 52/96, 29/01 и 84/04) и члана 97. 
Статута  општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи Милановац,  на 
седници одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  У  Надзорнои  одбор  Центра  за  социјални  рад 
Г.Милановац, именују се и то: 

 за  председника: 
ЖИВКО  МИЛОШЕВИЋ,  дипл.економиста  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 за чланове: 
1.ЉИЉАНА  ПЕЈОВИЋ,  дипл.економиста  из 

Г.Милановца,  представник Скупштине општине, 
2.  СОФИЈА  ВУЧИЋЕВИЋ,  из  Г.Милановца, 

радник Центра за социјани рад 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

142. 

На  основу  члана  8.  Одлуке  о  оснивању  фонда  за 
противпожарну  заштиту  општине  Горњи  Милановац 
(Сл.гласник општине Г.М"3/2000)  члана 26. став 1. тачка 
9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, ("Сл.гласник 

општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.11.2004.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА 
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Управног  одбора,  Фонда  за  противпожарну  заштиту 
општине Горњи Милановац и то: 

 председник: 
ВУКСАН  ДРАГОЈЕВИЋ,  радник  "Звезда"а.д.  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
 чланови: 
1.ГОРАН  ДАНИЧИЋ,  дипл.правник  из 

Г.Милановца, радник Општинске управе, 
2.  ДРАГОВАН  БОГДАНОВИЋ, 

дипл.инж.заштите  од  пожара,  радник  "Типопластике"  из 
Г.Милановца, 

3.  ПРЕДРАГ  ЈЕВРЕМОВИЋ,  дипл.правник  из 
Г.Милановца, 

4.  БРАНКО  МАРКОВИЋ,  дипл.правник,  радник 
ПИК "Таково" Г.Милановац, 

5. ВЛАДЕ ЈОКСИЋ, радник ОУПа Г.Милановац, 
6.ЉИЉАНА  НОВАКОВИЋ,  радник,  Осигурања 

ДД из Г.Милановца,  Нови Сад 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

143. 

На  основу  члана  8.  Одлуке  о  оснивању  фонда  за 
противпожарну  заштиту  општине  Горњи  Милановац 
(Сл.гласник општине Г.М"3/2000)  члана 26. став 1. тачка 
9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.11.2004.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА 
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  У    Управни  одбор,  Фонда  за  противпожарну 
заштиту општине Горњи Милановац именују се и то: 

 за председника:
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ЈЕРОСЛАВ  ПЕЈОВИЋ,  инж.машинства  из 
Г.Милановца, 

 за чланове: 
1.АЛЕКСАНДАР  ВУЧИЋЕВИЋ,  ВК  радник  из 

Г.Милановца, 
2.  МИЛОШ  ЈАНИЋИЈЕВИЋ,  инж.орган.рада 

радник, из Г.Милановца, 
3.  РАЈКО  ЦВИЈЕТИЋ,  противпожарни  техничар 

из Г.Милановца, 
4.  СИНИША  ТЕПЧЕВИЋ,  радник  из 

Г.Милановаца, 
5.  ВЛАДЕ  ЈОКСИЋ,  радник  ОУПа 

Г.Милановаца, 
6.СВЕТО  МАЈСТОРОВИЋ,  сервисер  ватрогасне 

опреме из Г.Милановца, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

144. 

На  основу  члана  3.  Одлуке  о  оснивању  Фонда 
солидарне  стамбене  изградње  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник општине Г.М.бр.2/99) члана 26. став 1. тачка 
9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.11.2004.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ   ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ   ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНЕ 

СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Управног  одбора  Фонда  солидарне  стамбене  изградње 
општине Г.Милановац, и то: 

 председник: 
ПАВЛЕ  БРКОВИЋ,  радник  из  Теочина, 

представник Скупштине општине, 
 чланови: 
1.  МИЛУТИН  САВИЋ,  радник,  из    Брђана, 

представник Скупштине општине, 
2.ЧЕДО  НИКАЧЕВИЋ,  адвокат  из  Г.Милановца, 

представник Скупштине општине, 
3.  БОЖИДАР  ДРАГИЋЕВИЋ,  дипл.агроном  из 

Г.Милановца, представник Скупштине општине, 
4.  БИЉАНА  ЦВЕТИЋ,  дипл.правник  из 

Г.Милановца,    представник  Општинског  већа  Савеза 
синдиката, 

5. Др  БРАНКА ДРАГИЋ,  лекар  из  Г.Милановца, 
представник  Независног  синдиката  запослених  у 
здраваству, 

6.  ОЛГА  ЈОВАНОВИЋ,  из  Г.Милановца, 
представник Независног синдиката ПИКа "Таково". 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

145. 

На  основу  члана  3.  Одлуке  о  оснивању  Фонда 
солидарне  стамбене  изградње  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник општине Г.М.бр.2/99) члана 26. став 1. тачка 
9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.11.2004.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ   ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ   ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНЕ 

СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  У Управни  одбор Фонда  солидарне  снтамбене 
изградње општине  Г.Милановац, именују се и то: 

 за  председника: 
ЂОРЂЕ  ПЕТРИЋ,  дипл.економиста  из 

Г.Милановца, 
 за чланове: 
1.ЖИВОТА  САВИЋ,  инж.машинства,  из 

Г.Милановца, 
2.  СЛОБОДАН  ЦАРЕВИЋ,  пензионер,  из 

Г.Милановца, 
3.  ВЛАДЕТА  ПОЊАВИЋ,  дипл.правник  из 

Г.Милановца, 
4.  СЛАВИЦА  ПЕТКОВИЋ,  стоматолог,  из 

Г.Милановац, 
5.  МИЛОЈКО  ЖИВАНОВИЋ,  радник  ПИК 

"Такова", из Г.Милановца 
6.  МАРИЈАНА  ГАВРИЛОВИЋ,  пензионер,  из 

Г.Милановца, 
7.  ВЕСЕЛИН  СТИЈОВИЋ,  радник  ПТТ  из 

Г.Милановца. 
2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р.
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146. 

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000.  и  25/02.)    члана  27.  Статута  ЈП  за 
водоснабдевање "Рзав" Ариље,  члана 26. став 1. тачка 9. и 
члана  97.  Статута  општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.11.2004.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ 

ИМЕНУЈЕ  СЕ  Ненад  Миљановић, 
дипл.инж.машинства  из  Г.Милановца,  за  заменика  члана 
Управног одбора ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље. 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

147. 

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима 
и  обављању делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС",бр.25/2000.  и  25/02.)    члана  35.  Статута  ЈП  за 
водоснабдевање "Рзав" Ариље,  члана 26. став 1. тачка 9. и 
члана  97.  Статута  општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.11.2004.године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ 

1.  РАЗРЕШАВА  СЕ  Зоран  Милошевић, 
дипл.економиста  из  Г.Милановца,  дужности  члана 
Надзорног одбора ЈП за водоснабдевање "Ариље" Рзав, 

2.  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Славољуб  Радивојевић, 
дипл.економиста  из  Г.Милановца,  за  члана  Надзорног 
одбора ЈП за водоснабдевање "Ариље" Рзав 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

148. 

На  основу  члана  26.  став  1.  тачка  9.  члана  97. 
Статута  општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02) члана 9. став 2. и 3. Одлуке о стипендирању 
ученика  и  студената  са  триторије  општине  Горњи 
Милановац,("Сл.гласник  општине  Г.М."бр.1/01  и  3/01) 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови 
Комисије за доделу стипендија Скупштине општине 
Г.Милановац и то: 

 председник 
РАДОСЛАВ БОГОСАВЉЕВИЋ, пензионер, из 

Г.Милановца 

 чланови: 
1.Др МИЛАН СТЕФАНОВИЋ, пензионер, 

Г.Милановац 
2. НАДА ПАВЛОВИЋ, проф. у пензији, из 

Г.Милановца, 
3. МИЛАН МИЛЕТИЋ, академски сликар из 

Г.Милановца, 
4. БИСЕНИЈА ЛАЗОВИЋ, наставник из 

Г.Милановца, 
5. ЈОВИША ЗЕЧЕВИЋ, свештеник, представник 

Скупштине општине из Мајдана, 
6.АЦО ИЛИЋ, дипл.инж.геодезије, представник 

Скупштине општине из Рудника, 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р.
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149. 

На  основу  члана  26.  став  1.  тачка  9.  члана  97. 
Статута  општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02) члана 9. став 2. и 3. Одлуке о стипендирању 
ученика  и  студената  са  триторије  општине  Горњи 
Милановац,("Сл.гласник  општине  Г.М."бр.1/01  и  3/01) 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.ИМЕНУЈУ  СЕ председник и чланови Комисије 
за доделу стипендија Скупштине општине Г.Милановац и 
то: 

 за председника: 
БОШКО ЛОМОВИЋ, проф.српског језика и 

југословенске књижевности  из Г.Милановца 

 за чланове: 
1. ЈЕЛЕНА АРСИЋ, лекар, из Г.Милановца, 
2. Др ДРАГАН ПЕРИШИЋ, лекар из 

Г.Милановца, 
3. БОЈАНА РАЈЧЕВИЋ, судија Општинског суда 

из Г.Милановца, 
4.  ДРАГАН  ЂОРЂЕВИЋ,  пензионер,  из 

Г.Милановца, одборник СО, 
5. РАДОЈКО МАРЈАНОВИЋ, радник из 

Г.Милановца, одборник СО, 
6. НАДЕЖДА ПАВЛОВИЋ, професор у пензији 

из Г.Милановца. 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

150. 

На осноу чллана 53. став 1. и 2., члана 54.  став 3. 
тачка  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања  ("Сл.гласник  РС",бр.62/03,  64/03,  58/04,  62/04) 
члана  26.  и  члана  97.  Статута  општине  Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 

Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА САВЕТА 

РОДИТЕЉА ЕКОНОМСКО ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ 
"КЊАЗ МИЛОШ" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови  Школског одбора 
из  реда  Савета  родитеља  Економскотрговачке  школе 
"Књаз Милош" Горњи Милановац, и то: 

1.  МИЛАН  БРКОВИЋ,  дипл.економиста  из 
Г.Милановца, 

2. СНЕЖАНА ОГЊАНОВИЋ, медицинска сестра 
из Г.Милановца. 

2.  ИМЕНУЈУ  СЕ  чланови  Школског  одбора  из 
реда Савета  родитеља Економскотрговачке школе  "Књаз 
Милош" Горњи Милановац, и то: 

1. ЗОРАН СРЕТЕНОВИЋ,из Г.Милановца 
2. СНЕЖАНА КАМАРИЋ, из Г.Милановца 
2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

151. 

На осноу чллана 53. став 1. и 2., члана 54.  став 3. 
тачка  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања  ("Сл.гласник  РС",бр.62/03,  64/03,  58/04,  62/04) 
члана  26.  и  члана  97.  Статута  општине  Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ У ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I" 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВА  СЕ  Владимир  Симовић,  члан 
Школског  одбора  ОШ"Краљ  Александар  I",  из  реда 
локалне самоуправе на лични захтев. 

2.  ИМЕНУЈУ  СЕ  Љубо  Угриновић,  проф. 
физике, за члана  Школског одбора  ОШ"Краљ Александар 
I" Горњи Милановац,испред локалне самоуправе.
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2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

152. 

На осноу чллана 53. став 1. и 2., члана 54.  став 3. 
Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 
("Сл.гласник РС",бр.62/03, 64/03, 58/04, 62/04)  члана 26. и 
члана  97.  Статута  општине  Г.Милановац,  ("Сл.гласник 
општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  29.11.2004.године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ИСПРЕД НАСТАВНИЧКОГ 
ВЕЋА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  "ИВО АНДРИЋ" 

ПРАЊАНИ 

1.  РАЗРЕШАВА  СЕ  Славица  Јевтовић, 
наставник  разредне  наставе,  чланства  у      Школском 
одбору  испред  Наставничког  већа    Основне  школе  "Иво 
Андрић" Прањани. 

2.  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Велимир  Александров, 
проф.географије  за  члана  Школског  одбора  испред 
Наставничког  већа    Основне  школе  "Иво  Андрић" 
Прањани. 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

153. 

На осноу чллана 53. став 1. и 2., члана 54.  став 3. 
тачка  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања  ("Сл.гласник  РС",бр.62/03,  64/03,  58/04,  62/04) 
члана  26.  и  члана  97.  Статута  општине  Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној 
29.11.2004.године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА САВЕТА 

РОДИТЕЉА И НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ОШ 
"ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"  ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови  Школског одбора 
ОШ"Десанка Максимовић"  Горњи Милановац, и то: 

 представници Наставничког већа: 
1.  ДУШАНКА  ГРУЈИЋ,  наставник  разредне 

наставе, на лични захтев, 
2.  АЛЕКСАНДАР  НИКОЛИЋ,  проф.  физичке 

културе, на лични захтев, 
3. СЛАЂАНА МИЈАТОВИЋ, проф.српског језика, 

 представници Савета родитеља: 
1. ЗОРИЦА ЈОЦОВИЋ, дипл.економиста 
2. ВЕРА БУДЕША, дипл.правник 

2.  ИМЕНУЈУ  СЕ  чланови  Школског  одбора 
ОШ"Десанка Максимовић"   Горњи Милановац, и то: 

 представници Наставничког већа: 
1. ГОРАН САВИЋ, проф.српског језика, 
2. ВЕРИЦА НЕДЕЉКОВИЋ, наставник хемије, 
3. ВЕСНА КОВАЧЕВИЋМИРКОВИЋ, наставник 

разредне наставе, 

 представници Савета родитеља: 
1.  ЗВОНКО  ИЛИЋ,  инспектор  за  привредни 

криминал, 
2.  СЛОБОДАН  ЂОРЂЕВИЋ,  службеник  Војске 

СЦГ. 

2.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:30106596/04. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

1. 

На  основу  члана  54.  став  2.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.9/02)  и  члана  65.  став  2. 
Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине 
Г.М",бр.4/02) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ПОСТАВЉА СЕ Проф др Божидар Петровић, 
архитекта из Београда за главног архитекту у Општинској 
управи општине Горњи Милановац.
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2.  ИМЕНОВАНИ  ће  обављати  послове  утврђене 
чланом 65. Статута општине Горњи Милановац. 

3.  Услови  и  начин  коришћења  услуга  главног 
архитекте  регулисаће  се  посебним  уговором  између 
председника општине и главног архитекте. 

4.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:1112221/04. 
16.11.2004.г. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,с.р. 

2. 

На  основу  члана  54.  став  3.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.9/02)  и  члана  65.  став  3. 
Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине 
Г.М",бр.4/02) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ПОСТАВЉА СЕ  Родољуб Петровић из Чачка, 
за  саветника  у  области  информативне  делатности  у 
Општинској управи општине Горњи Милановац. 

2.  Услови  и  начин  коришћења  услуга    саветника 
регулисаће  се  посебним  уговором  између  председника 
општине и саветника. 

3.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:1112223/04. 
16.11.2004.г. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,с.р. 

3. 

На  основу  члана  54.  став  3.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.9/02)  и  члана  65.  став  3. 

Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине 
Г.М",бр.4/02) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ПОСТАВЉА  СЕ  Миливоје  Стефановић,    из 
Београда,  за  саветника  у  области  стратешког  развоја  и 
маркентишког  наступа  у  Општинској  управи  општине 
Горњи Милановац. 

2.  Услови  и  начин  коришћења  услуга    саветника 
регулисаће  се  посебним  уговором  између  председника 
општине и саветника. 

3.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:1112224/04. 
16.11.2004.г. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,с.р. 

4. 

На  основу  члана  54.  став  3.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.9/02)  и  члана  65.  став  3. 
Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине 
Г.М",бр.4/02) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ПОСТАВЉА СЕ  Проф. др Милисав Чутовић, 
из  Београда,  за  саветника  у  области  развоја  туризма    у 
Општинској управи општине Горњи Милановац. 

2.  Услови  и  начин  коришћења  услуга    саветника 
регулисаће  се  посебним  уговором  између  председника 
општине и саветника. 

3.  Ово  Решење  овјавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број:1112222/04. 
16.11.2004.г. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,с.р. 

________________________________________________ 
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