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АКТА 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ 

1. 

Na osnovu ~lana 30. stav 1.  тачка 1., члана 39. и 
113.  став  4.  Закона  о  локалној  самоуправи 
("Сл.гласник  РС",бр.9/02  и  33/02)  и  члана 7. Одлуке о 
образовању  привременог  органа  општине 
Г.Милановац  (Сл.гласник  РС",бр.49/06),  Привремени 
орган  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној  30. јуна 2006.године,  донео је 

POSLOVNIK 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

I OP[TE ODREDBE 

^lan 1. 
Ovim Poslovnikom ure|uje se organizacija, начин 

radа  и  одлучивања  Привременог  органа  op{tine 
Gorwi Milanovac (u daqem tekstu -  Привремени 
орган), prava,  du`nosti  и  одговорности  чланова 
Привременог  органа  и  друга  питања  од  значаја  за 
рад Привременог органа. 

^lan 2. 
Рад  Привременог органа  и  радних  тела  које 

буде  основао  доступан  је  јавности.  У  случајевима 
предвиђеним  Законом,  Статутом  и  овим 
Пословником,  јавност се може искључити. 

Члан 3. 
Привремени  орган  обавља  послове  из 

надлежности  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 

утврђене Законом и Статутом општине  до конституисања 
Скупштине општине. 

Члан 4. 
Привремени  орган  има  председника  и  четири 

члана. 
Председник  организује  рад  Привременог  органа, 

председава  његовим  седницама  и  обавља  друге  послове 
које му Привремени орган повери. 

^lan  5. 
Привремени  орган  има  пe~at okruglog oblika 

следеће  садржине:  Rепублика  Србија  - op{tinа 
Gorwi Milanovac    Привремени  орган;  u sredini 
печата је мали грб Републике Србије. 

II  СЕКРЕТАР ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Члан 6. 
Привремени орган има секретара  који  се стара    о 

обављању  стручних  послова  у  вези  са  сазивањем  и 
одржавањем седница Привременог органа и њених радних 
тела  и  руководи  административно  правним  пословима 
везаним за њихов рад. 

Секретара  именује  Привремено  веће,  на 
образложен  предлог  председника  Привременог  органа, 
већином  гласова  од  укупног  броја  чланова  Привременог 
органа. 

Члан 7. 
За  секретара  Привременог  органа  може  бити 

постављено  лице    са  завршеним  Правним  факултетом, 
положеним стручним испитом за рад у органима управе и 
радним искуством од најмање три године. 

Привремени орган може на образложени  предлог 
председника Привременог органа разрешити секретара. 

III SEDNICA ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Pripremawe i sazivawe sednice 

^lan  8. 
O pripremawu sednice  Привременог органа stara 

se predsednik Привременог органа uz pomo} sekretara. 

^lan  9. 
U predlog dnevnog reda predsednik 

Привременог  органа  unosi predloge koje primi od
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председника  општине,  Општинског  већа,  чланова 
Привременог  органа  kao i pitawa o kojima je 
raspravqano na zborovima gra|ana u skladu sa Zakonom i 
Statutom i po potrebi. 

^lan  10. 
Sednicu  Привременог  органа  saziva 

predsednik Привременог органа,  по потреби,  а  најмање 
једном  у три месеца. 

Председник  Привременог  органа  дужан  је 
сазвати  седницу  ако  то  писменим  путем  затражи  члан 
Привременог  органа  или  председник  општине  и  то  у 
року од 15 дана од дана подношења предлога. 

Писани  предлог  за  сазивање  седнице 
Привременог  органа  мора  садржати  предлог  дневног 
реда  седнице,  у  који  морају  бити  предложене  само  тачке 
дневног  реда  из  надлежности  Привременог  органа, 
утврђене Законом и Статутом. 

Ако предлог не испуњава услове утврђене ставом 
2. и 3. овог члана председник Привременог органа исти 
ће одбацити. 

^lan  11. 
Sednice  Привременог  органа  saziva  њен 

председник, по правилу pismenim putem. 
Poziv za sednicu sadr`i mesto i vreme 

odr`avawa sednice. 
Седница  Привременог  органа  сазива  се 

најкасније три дана пре њеног одржавања. 
Седница  се  може  сазвати  и  у  краћем  року 

када за то постоје посебни разлози. 
Uz poziv za sednicu  члановима  Привременог 

органа  dostavqa  се  predlog dnevnog reda, materijal 
koji se odnosi na predlog dnevnog reda i zapisnik sa 
prethodne sednice. 

Председник  Привременог  органа  одређује 
коме  се  упућује  позив  са  материјалом  за  седницу 
Привременог органа. 

Otvarawe sednice 

^lan  12. 
Привремени  орган  ради  и  одлучује  на 

седници  којој  присуствује  већина  од  укупног  броја 
чланова Привременог органа. 

Одлуке се доносе већином гласова присутних 
чланова  и  председника  Привременог  органа,    а 
гласање се врши јавно  дизањем руке. 

Ако  се  на  седници  констатује  да  не  постоји 
већина  за  одлучивање  председавајући  одлаже 
седницу  за  одређени  дан,  час  и  са  истим  дневним 
редом. 

^lan  13. 
Na sednicama  Привременог  органа, pored 

чланова, u~estvuju predsednik oпштине,  ~lanovi 
Општинског  већа, ovla{}eni predstavnici drugih 
predlaga~a akata, kao i druga lica koja predsednik 
Привременог органа pozove. 

Tok sednice 

^lan  14. 
Pre utvr|ivawa dnevnog reda usvaja se zapisnik 

prethodne sednice Привременог органа. 

O primedbama na zapisnik  Привременог органа 
odlu~uje bez pretresa. 

^lan  15. 
Dnevni red sednice utvr|uje Привремени орган. 
Председник  општине,  Општинско  веће,  члан 

Привременог  органа  mogu predlagati izmene i dopune 
predlo`enog dnevnog reda. 

Pri utvr|ivawu dnevnog reda  Привремени 
орган odlu~uje slede}im redosledom o predlozima: 

- za hitni postupak, 
- da se pojedine ta~ke povuku iz predloga 

dnevnog reda, 
- da se dnevni red pro{iri, 
- za spajawe rasprave 
- za promene redosleda pojedinih ta~aka, 

^lan  16. 
Привремени  орган  odlu~uje posebno o svakom 

predlogu za izmenu i dopunu predlo`enog dnevnog reda 
bez pretresa. 

Nove ta~ke koje su unete u dnevni red na osnovu 
predloga za dopunu dnevnog reda, uvr{}uju se u dnevni 
red po redosledu predlagawa. 

O dnevnom redu u celini  Привремени  орган 
odlu~uje bez pretresa. 

Привремени  орган  mo`e u toku sednice, bez 
pretresa, izvr{iti izmene u redosledu ta~aka dnevnog 
reda, uz saglasnost predlaga~a. 

^lan  17. 
Posle usvajawa dnevnog reda prelazi se na 

pretres pojeдinih pitawa po redosledu utvr|enom u 
dnevnom redu. 

^lan  18. 
Na sednici  Привременог  органа  pravo da 

govori ima svaki члан. 
Pravo da govore imaju i ~lanovi  Општинског 

већа, bez prava odlu~ivawa. 
Привремени  орган  mo`e odlu~iti da po 

odre|enim pitawima saslu{a predstavnika pojedinih 
preduze}a, organa i organizacija, kao i pojedine gra|ane. 

^lan  19. 
Prijava za re~ podnosi se predsedniku po 

otvarawu pretresa i mo`e se podnositi sve do 
zakqu~ewa pretresa. 

Predsednik daje re~ govornicima po redu 
prijave. 

Predsednik mo`e i preko reda dati re~ 
predstavniku predlaga~a. 

^lan  20. 
Kada predsednik oceni da }e pretres pojedinih 

pitawa du`e trajati ili kada je prijavqen ve}i broj 
govornika, mo`e predlo`iti da se ograni~i trajawe 
govora svakog u~esnika u pretresu, osim govora 
predlaga~a i izvestioca i da svaki u~esnik u pretresu 
po istom pitawu govori samo jedanput. 

^lan  21. 
Kada je vreme govora ograni~eno predsednik }e, 

u slu~aju prekora~ewa odre|enog vremena, opomenuti 
govornika da je vreme proteklo, a ako ovaj za naredni 
minut ne zavr{i govor, oduzima mu re~. 

Predsednikу  општине, predsednik 
Привременог  органа, daje re~ kada je zatra`i i na
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wega se ne odnosi ograni~ewe u pogledu vremena 
izlagawa. 

^lan  22. 
Govornik mo`e da govori samo o pitawu koje je 

na dnevnom redu. 
Niko ne mo`e prekidati govornika niti ga opomiwati 
osim predsednika  Привременог  органа  u slu~ajevima 
predvi|enim ovim Пoslovnikom. 

Za vreme govora  члана  Привременог  органа 
ili drugih u~esnika u pretresu nije dozvoqeno 
dobacivawe odnosno ometawe govornika na drugi na~in, 
kao i svaki drugi postupak koji ugro`ava slobodu govora. 

^lan  23. 
Члан Привременог органа  koji `eli da govori 

o povredi ovog  Пoslovnika, predsednik daje re~ odmah 
po zavr{enom izlagawu prethodnog govornika. 

Члан Привременог органа  je du`an da navede 
koja je odredba  Пoslovnika po wegovom mi{qewu 
povre|ena i obrazlo`i u ~emu se sastoji povreda. 

Predsednik  Привременог  органа  je du`an da 
nakon toga da obja{wewe. Ako i posle obja{wewa 
predsednika  Привременог  органа  члан  Привременог 
органа  ostane pri tome da je  Пoslovnik povre|en, 
predsednik poziva  Привремени орган  da bez pretresa 
odlu~i o tom pitawu. 

^lan  24. 
Ukoliko se  члан  Привременог  органа  u svom 

izlagawu na sednici uvredqivo izrazi o drugom  члану 
ili pogre{no protuma~i wegovo izlagawe,  члан 
Привременог  органа  na koga se izlagawe odnosi ima 
pravo da da obja{wewe - repliku. 

Odluku u slu~aју  iz stava 1. ovog ~lana, donosi 
predsednik Привременог органа. 

Ukoliko predsednik  Привременог  органа  ne 
dozvoli tra`eno obja{wewe-repliku,  члан  koji je 
tra`io obja{wewe-repliku mo`e zatra`iti da se o tome 
izjasni  Привремени орган, bez pretresa. 

Члан  Привременог  органа  koji je tra`io 
repliku ima pravo da replicira najvi{e dva puta, a 
члан  koji je repliku izazvao ima pravo da replicira 
samo jedanput. 

Replika ne mo`e trajati vi{e od tri minuta. 

Odlu~ivawe 

^lan  25. 
Привремени  орган  o svakom predlogu, koji je 

stavqen na dnevni red sednice odlu~uje posle pretresa, 
osim u slu~ajevima u kojima je ovim Poslovnikom 
odre|eno da se odlu~uje bez pretresa. 

Pre i posle pretresa Привремени орган  mo`e 
da odlu~i da se pojedino pitawe skine sa dnevnog reda 
ili da se vrati odgovaraju}em radnom telu ili organu na 
daqe prou~avawe i dopunu.

^lan  26. 
Posle zakqu~enog pretresa prelazi se na 

glasawe o predlogu. O predlogu se glasa u celini. Ako je 
stavqen amandman, prvo se odlu~uje o amandmanu a zatim 
o predlogu u celini. 

^lan  27. 
Привремени  орган  одлучује  ако  седници 

присуствује  већина  од  укупног  броја  чланова.  Одлуке  се 

доносе  већином  гласова  присутних  чланова,  уколико 
законом или статутом није другачије одређено. 

^lan  28. 
Glasawe na sednici je javno. 
Чланови  Привременог  органа  glasaju 

izja{wavawem za predlog ili protiv predloga ili se 
uzdr`avaju od glasawa. 

Glasawe se vr{i dizawem ruke i poimeni~no. 
Kada se glasa dizawem ruke, predsednik prvo 

poziva da podignu ruke  чланови  koji glasaju "za", zatim 
oni koji glasaju "protiv" i najzad  чланови  koji se 
"uzdr`avaju" od glasawa. 

Poimeni~no se glasa tako {to  чланови  po 
prozivci izjaquju da glasaju "za" ili "protiv" ili da se 
"uzdr`avaju" od glasawa. 

Poimeni~no glasawe vr{i se ako to odredi 
predsednik ili ako to  Привремени  орган  odlu~i na 
predlog  чланова, radi ta~nog utvr|ivawa rezultata 
glasawa. 

IV  Odr`avawe reda na sednici 

^lan  29. 
O redu na sednici  Привременог органа  stara 

se predsednik Привременог органа. 
Za povredu reda na sednici, predsednik mo`e da 

izrekne meru opomene ili oduzimawa re~i. 
Привремени  орган, na predlog predsednika, 

mo`e da izrekne meru udaqewa sa sednice. 

^lan  30. 
Mera opomene izri~e se  члану  Привременог 

органа  koji svojim pona{awem, uzimawem re~i kadа  mu 
predsednik Привременог органа  nije dao, koji i pored 
upozorewa predsednika  Привременог органа  govori o 
pitawu koje nije na dnevnom redu, ako prekida govornika 
u izlagawu ili dobacuje, odnosno smeta govornika ili na 
drugi na~in ugro`ava slobodu govora i ako drugim 
postupcima naru{ava red na sednici ili postupa 
protivno odredbama ovog Пoslovanika. 

^lan  31. 
Mera oduzimawa re~i izri~e se  члану 

Привременог  органа  kome su prethodno izre~ene dve 
mere opomene. 

^lan  32. 
Mera udaqewa sa sednice izri~e se  члану  koji 

i posle izre~ene mere opomene, odnosno mere oduzimawa 
re~i, ometa ili spre~ava rad na sednici. 

Члан  Привременог  органа  mo`e biti udaqen 
samo sa sednice na kojoj je povredio red. 

Члану  prema kome je izre~ena mera udaqewa sa 
sednice du`an je da se odmah udaqi iz prostorije u kojoj 
se sednica odr`ava. 

Ako predsednik Привременог  органа  redovnim 
merama ne mo`e da odr`i red na sednici, odredi}e 
kratak prekid sednice. 

^lan  33. 
Odredbe o odr`avawu reda na sednici 

Привременог  органа  primewuju se i na sve druge 
u~esnike na sednici Привременог органа.
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Zapisniк 

^lan  34. 
O radu na sednici  Привременог органа  vodi 

se zapisnik. O vo|ewu zapisnika stara se sekretar. 
Записник садржи основне податке о раду седнице, 

а  нарочито  о  присутним  и  одсутним  члановима 
Привременог  органа,    лицима  која  по  позиву  учествују  у 
раду седнице, питањима која су  разматрана на  седници и 
донетим одлукама и закључцима. 

Записник  потписује  лице  које  је  председавало 
седницом и лице које је водило записник. 

^lan  35. 
На седници Привременог органа може се вршити 

и магнетофонско снимање. 
Магнетофонске снимке могу користити само 

чланови Привременог органа. 
Originali zapisnika ~uvaju se u dokumentaciji 

Skup{tine op{tine a prepis zapisnika dostavqa se 
члановима  Привременог  органа  uz poziv za narednu 
sednicu. 

V POSTUPAK ZA DONO[EWE ODLUKA I DRUGIH 
AKATA ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Akta koja donosi Привремени орган 

^lan  36. 
Привремени  орган  donosi odluke, re{ewa, 

zakqu~ke, preporuke, pravilnike, naredbe, uputstva i 
daje autenti~na tuma~ewa akata koja donosi. 

Postupak za dono{ewe odluke i drugih akata 

^lan  37. 
Predlog odluke i drugih akata mo`e da podnese 

Општинско  веће  за  Одлуку  о  буџету, svaki  члан 
Привременог органа,  председник  општине  u skladu 
sa Statutom. 

Predlog odluke i drugih akata  podnosi se u 
obliku u kome se donosi i mora biti obrazlo`en. 

Obrazlo`ewe mora da sadr`i pravni osnov i 
razloge dono{ewa odluke i drugih akata obja{wewe 
ciqa koji se `eli posto}i, procenu iznosa finansijskih 
sredstava potrebnih za sprovo|ewe odluke i drugih 
akata. 

^lan  38. 
Predlog odluke i drugih akata koji je upu}en 

Привременом органу, predsednik dostavqa  члановима 
Привременог  органа  i  Општинском  већу  када  је  у 
питању Предлог одлуке о буџету. 

Ako predlog odluke i drugih akata nije 
pripremqen u skladu sa ovim poslovnikom, predsednik 
Привременог  органа  zatra`i}e od predlaga~a da 
predlog odluke i drugih akata uskladi sa odredbama 
ovog poslovnika, pri ~emu }e precizno navesti u ~emu se 
sastoji ta neuskl|enost. 

^lan  39. 
Predlog odluke i drugih akata pre razmatrawa 

na sednici  Привременог  органа, razmatra  Општинско 
веће  када  је  у питању Предлог Одлуке  о буџету. 

Председник  Привременог  органа  доставља 
примљене предлоге одлука и других аката пре разматрања 
на  седници  Привременог  органа  председнику  Општине, 

односно  Општинском  већу  када  је  у  питању  измена  и 
допуна Одлуке о буџету општине. 

^lan  40. 
Predlaga~ odluke i drugih akata odnosno wegov 

predstavnik, mo`e na po~etku pretresa da izlo`i 
dopunska obrazlo`ewa. 

Predlaga~ odluke i drugih akata ima pravo da 
povu~e predlog odluke i drugih akata sve do zavr{etka 
pretresa predloga odluke i drugih akata na sednici 
Привременог органа. 

Amandman 

^lan  41. 
Predlog za imenu i dopunu predloga odluke u 

obliku amandmana podnosi se predsedniku  Привременог 
органа  u pisanom obliku, po~ev od dana dostavqawa 
predloga odluke, a najkasnije  24  satа  pre po~etka 
sednice na kojoj se razmatra predlog odluke. 

^lan  42. 
Amandmane na predlog odluke mogu da podnose 

predlaga~i odluka iz ~lana  38  . ovog Пoslovnika. 
Podnete amandmane predsednik  Привременог 

органа upu}uje predlaga~u odluke, Општинском већу  за 
Предлог  одлуке  о  буџету  и члановима Привременог 
органа. 

^lan  43. 
O amandmanu se obavezno izja{wava predlaga~ 

odluke,  Општинско  веће  за Предлог  одлуке  о буџету 
i obave{tavaju  Привремени  орган  za koje amandmane 
predla`u da ih  Привремени орган  prihvati a za koje 
da ih odbije. 

^lan  44. 
U toku pretresa predloga, amandmane u pisanom 

obliku mogu da podnose predlaga~ i Општинско веће  за 
Предлог  одлуке  о  буџету, ali samo ako je potreba za 
amandmanom nastala usled prethodnog prihvatawa nekog 
drugog amandmana. 

^lan  45. 
Привремени  орган  odlu~uje o podnetim 

amandmanima po redosledu ~lanova predloga odluke. 
Ako je podneto vi{e amandmana na isti ~lan 

odluke, prvo se odlu~uje o amandmanu kojim se predla`e 
brisawe odredaba toga ~lana a zatim o amandmanu kojim 
se predla`e izmena celog ~lana. 

Amandmani koji su prihva}eni od predlaga~a, 
odnosno  Општинског  већа  за  Предлог  одлуке  о 
буџету, postaju sastavni deo odluke i o wima 
Привремени орган posebno ne odlu~uje. 

Привремени  орган  posebno odlu~uje o svakom 
amandmanu koji predlaga~ odluke,  Општинско  веће  и 
председник општине  nisu prihvatili. 

Прихваћени амандмани постају саставни део 
предлога одлуке. 

Hitan postupak 

^lan  46. 
Odluka se mo`e izuzetno doneti i po hitnom 

postupku. 
Po hitnom postupku mo`e da se donese samo 

odluka kojom se ure|uju pitawa i odnosi nastali usled 
okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a ne
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dono{ewe odluke po hitnom postupku moglo bi da 
prouzrokuje {tetne posledice. 

Predlaga~ mora da obrazlo`i razloge za 
dono{ewe akta po hitnom postupku. 

^lan  47. 
Ukoliko su  чланови  Привременог  органа, 

prihvatawem dopune dnevnog reda, utvrdili potrebu da 
se pojedini predlozi razmatraju po hitnom postupku, 
Привремени  орган  mo`e odlu~ivati bez prethodnog 
razmatrawa u Општинском већу. 

Predlog akta koji se donosi po hitnom postupku 
mora se dostaviti  члановима  najkasnije do po~etka 
sednice. 

^lan  48. 
O predlogu za dono{ewe akta po hitnom postupku 

odlu~uje se bez pretresa. 
Pre glasawa o tom pitawu  Привремени  орган 

}e saslu{ati obrazlo`ewe predlaga~a. 
Ako  Привремени  орган  usvoji predlog da se 

akt donese po hitnom postupku, predlog akta unosi se u 
dnevni red sednice. 

Potpisivawe i objavqivawe akata 

^lan  49. 
Akta doneta na sednici  potpisuje predsednik 

Привременог органа. 

^lan  50. 
Izvornik akta potpisan od strane predsednika 

Привременог  органа  i overen pe~atom ~uva se u 
dokumentaciji Skup{tine општине. 

Pod izvornikom akta podrazumeva se tekst akta 
koji je usvojen na sednici Привременог органа. 

O izradi izvornika akta i wegovih otpravaka, 
~uvawa izvornika akta i wihovoj evidenciji, 
objavqivawu akata i dostavqawu zainteresovanim 
organima i organizacijama stara se Odeqewe za 
skup{tinske poslove. 

^lan  51. 
Akta iz члана 37.  ovog  Пoslovnika objavquju se 

u "Slu`benom glasniku op{tine Gorwi Milanovac". 
O objavqivawu akata koje je doneо  Привремен 

орган  stara se sekretar Привременог органа. 
Sekretar  Привременог  органа, na osnovu 

izvornog teksta odluke ili drugog propisa ili op{teg 
akta ili autenti~nog tuma~ewa daje ispravke gre{aka u 
objavqenim tekstovima ovih akata. 

VI ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

^lan  52. 
Члан  je du`an da prisustvuje sednici 

Привременог органа. 
Predsednik  Привременог  органа  mo`e da 

odobri члану odsustvo sa sednice iz opravdanih razloga 
o ~emu obave{tava Привремени орган. 

^lan  53. 
Члан  ima pravo da bude obave{ten o svakom 

pitawu, ~ije mu je poznavawe potrebno radi vr{ewa 
funkcije члана Привременог органа. 

VII ZAVR[NE ODREDBE 

^lan  54. 
Ovaj Пoslovnik stupa na snagu danom dono{ewa a 

bi}e objavqen u "Slu`benom glansiku op{tine Gorwi 
Milanovac". 

Број: 40106687/06 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Душан Ђуровић,ср. 

2. 

На  основу  члана  4.  став  3.  Одлуке  о  образовању 
привременог  органа  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник  РС",бр.  49/06),  Привремени  орган  општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  30.  јуна  2006. 
године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ПРИВРЕМЕНОГ 
ОРГАНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Снежана  Николић,  дипл. 
правник из Г.Милановца за секретара Привременог органа 
општине Горњи Милановац. 

2.  Именована  ступа  на  дужност  30.  јуна  2006. 
године. 

3.Ово  решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац. 

Број: 40106687/06 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Душан Ђуровић,ср. 

ОСТАЛА АКТА 

1. 

На основу члана 5. и члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину  ("Службени гласник 
РС",бр. 135/2004.), члана 26. и члана 97. Статута општине 
Горњи Милановац  ("Општински  службени  гласник",  број 
4/02, 12/04 и 3/05) и у складу са прибављеним мишљењем 
Одељења  за  инспекцијске  послове,  Одсека  за  послове
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еколошке  канцеларије,  Одељење  за  комунално  стамбене 
послове и урбанизам општине Горњи Милановац, доноси 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

УТИЦАЈА ПЛАНА ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ АНТИСТРЕС ЦЕНТРА 

"САВИНАЦ" 

1.  Приступа  се  изради  стратешке  процене  утицаја  на 
животну  средину  (у даљем тексту: стратешка процена)  за 
простор  у  границама  Плана  општег  уређења  Антистрес 
центра "Савинац". 

2. Стратешку процену вршити у складу са критеријумима 
утврђеним  Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на 
животну средину. 

3.  У  оквиру  стратешке  процене  утицаја  на  животну 
средину размотрити: 

 постојеће стање животне средине, 
  заштиту  природних  и  културно  историјских 

вредности, 

 заштиту,  унапређење, коришћење   и  управљање 
природним ресурсима, 

  планирање,  изградњу,  уређење  и  санацију 
подручја, 

 заштиту посебних вредности. 

4.  Стратешка  процена  мора  бити  усаглашена  са 
стратешким  принципима  заштите  животне  средине 
садржаним  у  Просторном  плану  Општине  Горњи 
Милановац. 

5.  Израда  стратешке  процене  мора  бити  обављена  по 
фазама у складу са Законом. 

6. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења 
а објавиће се у "Општинском службеном гласнику". 

Број: 4063501779 
Датум: 01.06. 2006. год. 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Дипл.инг.арх. Радомир 

Р.Ристановић 
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