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244. 

Полазећи  од члана 61.  став 2. Закона о  локалним 
изборима, члана 42. став 7. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гл.РС",бр.  9/2002,  33/04  и  135/04),  чл.  54.  став  2. 
Статута општине Горњи Милановац("Сл.гласник општине 
Горњи Милановац, бр.4/02, 12/04, 3/05 и 3/06) Скупштина 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  31. 
марта 2006. године, донела је 

ПРЕДЛОГ 
ЗА ОПОЗИВ ДРАЖИМИРА МАРУШИЋА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац 
констатује  да  су  исцрпљене  све могућности  за  нормално 
функционисање локалне самоуправе и сматрајући за своју 
дужност  предлаже  решење  за  излазак  из  стања  блокаде, 
доноси  одлуку  о  изгласавању  неповерења  председнику 
општине. Овим се одборници обраћају највишој инстанци 
демократске  власти    грађанима  који  добијају  могућност 
да  кажу  своју  коначну  реч  јавним  изјашњавањем  о 
неповерењу Дражимиру Марушићу. Разлози за доношење 
наше  одлуке  су  бројни  и  углавном  познати  јавностите 
ћемо овде укратко навести: 

  Опстукција  функционисања  Скупштине 
општине, јавних предузећа и установа 

Од  14.  октобра  2005.  године,  тј.  од  губитка 
скупштинске  већине,  Дражимир  Марушић  користи    све 
могућности, како оне које му Закон даје, тако и незаконита 
средства,  да  би  онемогућио  нормално  функционисање 
Скупштине општине,  ЈП и  установа. Дуг  је списак потеза 
које  је  повлачио  у  овом  периоду,  а  најдрастичнији  је 

блокада буџетских средстава чак и за исплату зарада  чиме 
је угрозио егзистенцију запослених. Овим је показао да се 
ради  о  лицемерном  и  безобзирном  човеку  коме  су  уста 
пуна интереса грађана и бриге за њих. 

Оваквим  понашањем  Дражимир  Марушић  жели 
да постигне  одређени циљ   да покаже    грађанима  како  у 
овој  средини  ствари  нормално  функционишу  само  ако  је 
на  власти  он  и  његова  партија,  боље  рећи  његова 
интересна група коју лажно приказује као СПС. 

 Расипничко понашање 
Користећи  овлашћења  која  има,  Дражимир 

Марушић  обилато  троши  буџетска  средства  која  су 
намењена за задовољавање општих и заједничких потреба 
грађана.  Формирао  је  гломазан  и  скуп  председнички 
кабинет са свитом плаћених саветника, менаџера, шефова 
кабинета,  информативном  службом    углавном  од  својих 
личних  пријатеља.  Трошкови  репрезентације  су  велики, 
непримерени  времену  у  коме  живимо.  Прави  велике 
трошкове путовања у земљи и иностранству од којих се не 
виде никакве користи за општину. Због своје грамзивости 
није  презао  од  кршења  закона  тако  што  је  узимао  себи 
пуну  плату  и  у  периоду  када  је  функцију  обављао 
волонтерски. 

 Откази, суспензије, шиканирање запослених 
Сви  они  који  раде  по  закону  уместо  по његовом 

диктату изложени су тортури   од вербалне до уручивања 
отказа.  Оваква  стзраховлада  је  потпуни  анахронизам  у 
Србији  и  говори  о  томе  да  Дражимир  Марушић  нашу 
општину  доживљава  као  своје  приватно  власништво  са 
којим може да поступа по својој вољи. 

 Неконтролисано запошљавање 
Јесте  Дражимир  Марушић  пред  изборе  обећавао 

запошљавање  али  кроз  експанзију  привреде  коју  ће  он 
покренути.  Уместо  тога,  неконтролисано  запошљава  у 
општинској  администрацији    руковођен  личним  и 
политичким  разлозима.  Због  нових,  непотребних  и 
измишљених радних места довео је све запослене у тежак 
положај  јер  им  се  зараде  смањују  сразмерно  броју 
новозапослених. 

 Покретање судских спорова 
Председник  општине,  уместо  да  ради  нешто 

корисно  за  грађане,  подноси  свакодневно  тужбе  против 
Скупштине  општине,  јавних  предузећа  и  установа  и  то
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чини  са  нескривеним  задовољством  тужибабе.  Оспорава 
све  легалне  одлуке  које  му  нису  по  вољи  чиме  излаже 
непотребним  издацима  буџета  јер  се  све  плаћа  нашим 
заједничким парама. 

 Покушај изазивања сукоба на политичкој сцени 
Дражимир  Марушић  активно  ради  на 

продубљивању  политичких  подела  међу  грађанима. 
Оживео  је  идеолошки  речник  из  прошлости 
неразумевајући  новонастале  околности  и  политичку 
климу.  Грађане  и  политичке  странке  дели  на 
добронамерне и  злонамерне, са тим да у прве спадају они 
који су за њега, а у друге оне који другачије мисле и раде 
од њега. Слушајући  га,  не можемо  се  отети  утиску  да  се 
ради  о  политичару  који  је  преспавао  последњих 
двадесетакк година и пробудио се међу нама. 

 Отимање одборничких мадата 
Непоштовање  основних  демократских  начела  се 

огледа и у крађи одборничких мандата, чиме гази изборну 
вољу  народа.  како  је  ова  појава  присутна  и  у  другим 
срединама,  једино  наш  председник  то  чини  јавно,  без 
зазора  чиме  вређа  добар  укус  и морал људи  ове  средине. 
Он се није  устручавао да  упути  јавни позив одборницима 
свих  странака  да  пређу  у  његове  редове  обећавајући  им 
разне привилегије  наравно о трошку општинских пара. 

 Арогантно понашање према одборницима 
На свакој седници Скупштине општине Дражимир 

Марушић  вређа  све  одборнике  владајућих  странака 
квалификујући их незналицама, будалама, глупацима итд. 
Иако  се  лично  не  осећамо  увређенима,  сматрамо  да 
функцију  председника  општине  не  може  обављати 
арогантна  особа,  без  кућно  васпитања  и  осећања  доброг 
укуса. 

Досадашњи  рад  председника  општине  у  кратким 
цртама  могао  би  се  окарактерисати  као  бахато  и 
расипничко трошење буџетских средстава, односно новца 
пореских  обвезника,  демонстрирање  силе  над  својим 
најближим  сарадницима  покушавајући  да  на  тај  начин 
докаже своју супериорност. Покушао је преко Скупштине 
општине  да  се  општина  Горњи  Милановац  задужи  код 
пословних  банака,  а  задужити  се  и  узети  кредит  у 
данашње време ми сви добро знамо шта то значи и која су 
правила  кредитне  политике.  Његова  жеља  је  да  задржи 
имиџ "великог градитеља" да се задужи да би народ видео 
да  он  гради,  а  после  нека  други  враћају  и  да  од његових 
другова не могу ништа ново да  саграде. Као 2000. године 
када је оставио за собом дугове који су износили два и по 
буџета  (који  би  у  садашњим  условима  били 
1.200.000.000,00 динара. 

Сагледавајући  целокупну  ситацију  доведено  је  у 
питање  функционисање  не  само  општинске  управе  која 
треба  да  буде  јавни  сервис  грађана  и  одређених  јавних 
предузећа  и  установа  којима  ће  бити  ускраћен  пренос 
средстава  за  плате,  тако  да ће  егзистенцију породица  још 
више погоршати. Ситуација  у Дечјој  установи  "Сунце"  је 
катастрофална  и  непримерена  данашњем  времену  да  нам 
деца расту и васпитавају се у таквим условима, а и како не 
постоји  никаква    могућност  да  се  успостави  нормална 
сарадња  и  комуникација  председника  општине  и 
скупштинске  већине.  Скупштина  општине  подноси 
предлог  за  опозив  Дражимира  Марушића,  председника 
општине Горњи Милановац. 

Подсетићу  само  на  речи  нашег  великог  Владике 
Николаја Велимировића: 

"Политичар  је  вођа људи  који  мање  види  но  он, 
зато он мора даље видети. Он мора видети куда води наше 
време,  он  мора  прозрети  у  тајне  историје,  мора 
одшкринути  врата  будућности.  Ако  он  не  види  ништа  у 
нашем  времену,  ништа  до  хаоса  и  разузданости  и 
обесвећења свих светиња и негирања и рушења свега што 
треба да постоји, онда њему као политичару није место у 
нашем времену." 

Број: 40106651/06 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Симовић,ср. 

245. 

На  основу  члана  117.  став  1.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гл.РС", бр.9/02, 33/04 и 135/04), члана 26. 
став  1.  тачка  5.  Статута  општине  Г.Милановц 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  4/02,  12/04,  3/05  и 
3/06) и члана 2. Одлуке  о измени Статута општине Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  3/06), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 31. марта 2006. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРАЗНИКА 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
У Одлуци о одређивању празника општине Горњи 

Милановац  ("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  4/05) члан 
1. мења се и гласи: 

"Дан општине су Цвети  празник уласка Господа 
Исуса Христа  у  Јерусалим    празник  на  који  је  подигнут 
Други српски устанак." 

Члан 2. 
У осталом делу Одлука остаје не промењена. 

Члан 3. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 40106651/06 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Симовић,ср.
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246. 

На  основу  члана  18.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гл.РС",бр. 42/91 и 71/94), члана 26. став 1. тачка 9. и 
члана  97.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.М.",бр. 4/02, 12/04, 3/05 и 3/06), и члана 
8.   Одлуке  о оснивању Музеја рудничкотаковског краја  у 
Горњем  Милановцу,  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  31.  марта  2006.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА РУДНИЧКОТАКОВСКОГ 
КРАЈА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

1.  ПОСТАВЉА  СЕ  Тања  Гачић,  дипломирани 
историчар  уметности  из  Горњег  Милановца,  за  вршиоца 
цужности  директора  Музеја  рудничкотаковског  краја 
Горњи Милановац. 

2.    Постављењем  и  доношењем  овог  решења 
именована  наставља  са  обављањем  дужности  в.д. 
директора  Музеја  рудничкотаковског  краја,  до 
постављења директора Установе. 

3.  Решење    објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106651/06 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Симовић,ср. 

247. 

На  основу  члана  18.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гл.РС",бр. 42/91 и 71/94), члана 26. став 1. тачка 9. и 
члана  97.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.М.",бр. 4/02, 12/04, 3/05 и 3/06), и члана 
16. Статута Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  "Културни центар" са п.о. Горњи Милановац, 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 31. марта 2006. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ, 

УМЕТНОСТ И ВАНШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
"КУЛТУРНИ ЦЕНТАР" СА П.О. ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

1.  ПОСТАВЉА  СЕ  Дејан  Ацовић,  дипломирани 
филолог  из  Горњег  Милановца,  за  вршиоца  дужности 

директора  Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање "Културни центар" са п.о. Горњи Милановац, 

2.    Постављењем  и  доношењем  овог  решења 
именовани  наставља  са  обављањем  дужности  в.д. 
директора  Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  "Културни центар" са п.о. Горњи Милановац, 
до постављења директора. 

3.  Решење    објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106651/06 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Симовић,ср. 

248. 

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима 
и  обављању  делатности  од  општег  интереса 
("Сл.гл.РС",бр.  25/00  и  25/02),  члана  26.  став  1.  тачка  9. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.М.",бр.  4/02,  12/04,  3/05  и  3/06),  и  члана  12.  Одлуке  о 
оснивању  Јавног  предузећа  за  изградњу  општине 
Г.Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.М.",бр.3/96,  8/02), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 31. марта 2006. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  ПОСТАВЉА  СЕ  Предраг  Марјановић, 
дипломирани инжењер агрономије из Горњег Милановца, 
за  вршиоца  дужности  директора  Јавног  предузећа  за 
изградњу општине Горњи Милановац. 

2.    Постављењем  и  доношењем  овог  решења 
именовани  наставља  са  обављањем  дужности  в.д. 
директора  Јавног  предузећа  за  изградњу  општине  Горњи 
Милановац до постављења директора. 

3.  Решење    објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106651/06 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Симовић,ср.
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249. 

На  основу  члана  18.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гл.РС",бр.  42/91  и  71/94),  члана  26.  став  1.  тачка  9. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.М.",бр.  4/02,  12/04,  3/05  и  3/06),  и  члана  9.  Одлуке  о 
оснивању  Установе  у  области  физичке  културе 
Г.Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.М.",бр.6/95,  8/95  и  7/97), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 31. марта 2006. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1. ПОСТАВЉА СЕ Милорад Петровић из Горњег 
Милановца,  за  вршиоца  цужности  директора  Установе  у 
области физичке културе Горњи Милановац. 

2.    Постављењем  и  доношењем  овог  решења 
именовани  наставља  са  обављањем  дужности  в.д. 
директора  Установе  у  области  физичке  културе  Горњи 
Милановац до постављења директора. 

3.  Решење    објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106651/06 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Симовић,ср. 

250. 

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима 
и  обављању  делатности  од  општег  интереса 
("Сл.гл.РС",бр. 25/00 и 25/02), члана 26. став 1. тачка 9. и 
члана  97.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.М.",бр. 4/02, 12/04, 3/05 и 3/06), и члана 
23.  и  24.    Одлуке  о  оснивању  и  организовању  ЈКП  "17 
септембар"  Горњи  Милановац,  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  3/03)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  31.  марта  2006.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈКП "17 СЕПТЕМБАР" У ГОРЊЕМ 
МИЛАНОВЦУ 

1.  ПОСТАВЉА  СЕ  Драган  Петровић, 
дипломирани  машински  инжињер  из  Горњег Милановца, 
за вршиоца цужности директора ЈКП "17 септембар". 

2.    Постављењем  и  доношењем  овог  решења 
именовани  наставља  са  обављањем  дужности  в.д. 
директора ЈКП "17 септембар", до постављења директора. 

3.  Решење    објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106651/06 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Симовић,ср. 

251. 

На  основу  члана  43.  став  5.  Закона  о  правима 
бораца,  војних  инвалида  и  чланова  њихових  породица 
("Сл.гласник  СРС",бр.54/89  и  "Сл.гласник 
РС",бр.бр137/04)  а  у  вези  са  Уредбом  о  начину 
остваривања  права  припадника  Југословенске  војске  у 
отаџбини  и  Равногорског  покрета  у  области  борачко 
инвалидске  заштите  ("Сл.гласник  РС",бр.51/05)  и  на 
основу  члана  26.  став  1.  тачка  5.  и  члана  97.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.4/02,  12/04,  3/05  и  3/06)  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  31.  марта 
2006.године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О 

ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО 
ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Љубинко  Драшовић  из 
Г.Милановца  дужности  члана  Комисије  за  давање 
миђљења  о  остваривању  права  из  области  борачко 
инвалидске заштите. 

II ИМЕНУЈЕ СЕ  Љиљана Ковачевић из Невада за 
члана Комисије  за  давање миђљења  о  остваривању  права 
из области борачкоинвалидске заштите. 

III  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106651/06 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Симовић,ср.
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252. 

На основу члана 53. став 2. 7. и 9. и члана 54. став 
3.  тачка  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања  ("Сл.гл.РС",бр.  62/03,  64/03,  58/04  и  62/04), 
члана  8.  Одлуке  о  изменама  и  допунама  Одлуке  о 
оснивању  ДУ  "Сунце"  Г.Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",бр. 2/04) и члана 26. став 1. тачка 9. и члана 
97.  Статута  општине  Г.Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  4/02,12/04,3/05  и  3/06)    Скупштина 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  31. 
марта 2006. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ"СУНЦЕ" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ИСПРЕД РЕДА ОСНИВАЧА 

РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  чланови  Управног  одбора 
Дечје установе "Сунце" Горњи Милановац и то: 

1.  Др  Миланка  Ђорђевић,  лекар  педијатар  из 
Г.Милановца, представник Скупштине општине 

2.  Иван  Марковић,  радник  из  Велеречи, 
представник Скупштине општине 

3. Драгица Угриновић, педагог у Основној школи 
"Десанка  Максимовић"  Горњи  Милановац,  представник 
Скупштине општине 

О б р а з л о ж е њ е 

На  основу  члана  54.  став  3.  тачка  4.  Закона  о 
основама система образовања и васпитања  где овлашћени 
предлагач  покреће  иницијативу  за  разрешење  члана 
Управног  одбора    због  престанка  основа  по  којем  је 
именован  у  Управни  одбор  вртића.    Именовани  чланови 
више не заступају интересе оснивача који их је предложио 
и не признају комисије које је именовала ова Скупштина. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  Ово  решење  је 
коначно и  против њега се  не може  уложити жалба  већ  се 
може  тужбом  покренути  управни  спор  пред  Окружним 
судом  у  Чачку  у  року  од  30  дана  од  дана  пријема  овог 
решења. 

Број: 40106651/06 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Симовић,ср. 

________________________________________________ 
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________________________________________________ 
IZDAVA^:  Скупштина општине Горњи Милановац, 

Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni 
urednik  Горан Марковић, секретар Скупштине општине Г.Милановац. 

@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94 
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila 

Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09


