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АКТА 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ 

45. 

На  основу  члана  18.  тачка  3.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  9/02,  33/04  и  135/04), 
члана 25. Закона  о буџетском систему  ("Сл.  гласник РС", 
бр.  9/02,  87/02,  61/05,  66/05  и  101/05),  члана  26.  и  97. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац", бр. 4/02, 12/04, 3/05 и 3/06) и 
члана  3.  Одлуке  о  образовању  Привременог  органа 
општине Горњи Милановац  ("Сл. гласник РС", бр. 49/06), 
Привремени  орган  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 15.09.2006. године, донео је 

О Д Л У К У 
о допунском буџету  општине Горњи Милановац за 

2006. годину 

Члан 1. 
У  Одлуци  о  буџету  општине  Горњи  Милановац 

("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 10/05, 8/06 
и  9/06),  у  даљем  тексту  Одлуке,    у  члану  1.  износ 
487.634.800 замењује се износом 553.156.800 динара. 

Члан 2. 
У члану 4. Одлуке, у делу "Приходи", врше се 

следеће измене и допуне: 

  економски  конто  711  110    Порез  на  зараде, 
износ  205.000.000  замењује  се  износом  214.400.000 
динара; 

 економски конто 711 120  Порез на приходе од 
самосталних  делатности,  износ  15.000.000  замењује  се 
износом 18.000.000 динара; 

 економски конто 711 140  Порез на  приходе од 
имовине,  износ  8.000.000  замењује  се  износом  8.800.000 
динара; 

  економски  конто  711  190    Остали  порез  на 
доходак, износ 16.000.000 замењује се износом 19.400.000 
динара; 

  економски  конто  713  120    Порез  на  имовину, 
износ 35.000.000 замењује се износом 36.000.000 динара; 

  економски  конто  713  310    Порез  на  наслеђе  и 
поклон,  износ  900.000  замењује  се  износом  1.300.000 
динара; 

  економски  конто  713  420   Порез  на  капиталне 
трансакције,  износ  22.500.000  замењује  се  износом 
24.000.000 динара; 

  економски  конто  714  550    Боравишна  такса, 
износ 350.000 замењује се износом 450.000 динара; 

  економски  конто  733  151   Текући  трансфери  од 
других  нивоа  власти  у  корист  општина,  износ  56.000.000 
замењује се износом 61.900.000 динара; 

  економски  конто  733  152    Остали  текући 
трансфери  од  Републике  у  корист  општина,  износ 
5.000.000 замењује се износом 7.000.000 динара; 

  економски  конто  733  251    Капитални 
трансфери  од  других  нивоа  власти  у  корист  нивоа 
општина, износ 1.530.000 замењује се износом 36.530.000 
динара; 

  економски  конто  741  151    Камате  на  средства 
буџета,  износ  2.234.800  замењује  се  износом  3.256.800 
динара. 

Додаје се нови економски конто: 
  714  547    Накнада  за  загађивање  животне 

средине, износ 2.000.000 динара. 

Подзбирове  и  збирове  ускладити  са  извршеним 
изменама. 

Члан 3. 
У делу Одлуке II Посебан део  Расходи, у члану 

5. врше се следеће измене и допуне: 

У Разделу 1, Глава 1.1  Скупштина општине: 

 економски конто 416  Награде, бонуси и остали 
посебни  расходи,  износ  1.300.000  замењује  се  износом 
1.500.000 динара;
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 економски  конто 421   Стални  трошкови,  износ 
700.000 замењује се износом 2.200.000 динара; 

 економски конто 423  Услуге по уговору, износ 
3.800.000 замењује се износом 4.600.000 динара; 

У  Разделу  1.  Скупштина  општине,  глава  1.6   
Изборна комисија: 

 економски конто 416  Награде, бонуси и остали 
посебни  расходи,  износ  1.402.800  замењује  се  износом 
3.242.800 динара; 

 економски  конто  421   Стални  трошкови,  износ 
20.000 замењује се износом 50.000 динара; 

  економски  конто  422    Трошкови  путовања, 
износ 147.000 замењује се износом 314.000 динара; 

 економски конто 423  Услуге по уговору, износ 
575.000  замењује се износом 1.180.000 динара; 

 економски  конто  426   Материјал,  износ  90.000 
замењује се износом 220.000 динара. 

У  Разделу  3.  Општинска  управа,  глава  01   
Опште услуге: 

 економски конто 413   Накнаде  у натури, износ 
430.000 замењује се износом 530.000 динара; 

  економски  конто  414    Социјална  давања 
запосленима, износ 1.000.000 замењује се износом 400.000 
динара; 

  економски  конто  415    Накнаде  за  запослене, 
износ 220.000 замењује се износом 320.000 динара; 

 економски конто 416  Награде, бонуси и остали 
посебни  расходи,  износ  260.000  замењује  се  износом 
360.000 динара; 

 економски  конто  424   Специјализоване  услуге, 
износ 1.000.000 замењује се износом 3.000.000 динара; 

  економски  конто  425    Текуће  поправке  и 
одржавање, износ 4.000.000 замењује се износом 5.250.000 
динара; 

 економски конто 426  Материјал, износ 
3.000.000 замењује се износом 4.000.000 динара. 

У Разделу 3, Глава 02  Основно образовање: 

  економски  конто  463    Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  39.200.000  замењује  се  износом 
52.700.000  динара,  а  у  расподели  трансферних  средстава 
врше се следеће измене: 

  економски  конто  425    Текуће  поправке  и 
одржавање, износ 5.220.000 замењује се износом 4.420.000 
динара; 

  економски  конто  511    Зграде  и  грађевински 
објекти,  износ  4.000.000  замењује  се  износом  18.850.000 
динара; 

 економски конто 512  Машине и опрема, износ 
4.000.000 замењује се износом 3.450.000 динара. 

У Разделу 3, Глава 03  Средње образовање: 

  економски  конто  463    Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  14.560.000  замењује  се  износом 
15.160.000 динара, а у расподели трансферних средстава: 

економски  конто  421    Стални  трошкови,  износ 
5.810.000 замењује се износом 6.410.000 динара. 

У Разделу 3, глава 05  Дечја установа: 

 економски конто 512  Машине и  опрема, износ 
1.600.000 замењује се износом 1.800.000 динара. 

Додаје се: 

 економски конто 413   Накнада  у натури, износ 
100.000 динара, 

  економски  конто  425    Текуће  поправке  и 
одржавање, износ 800.000 динара; 

  економски  конто  511    Зграде  и  грађевински 
објекти, износ 900.000 динара. 

У Разделу 3, глава 06/1  ЈП "Телевизија Горњи 
Милановац: 

  економски  конто  451    Субвенције  јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама: 

 Машине  и  опрема,  износ  1.200.000  замењује  се 
износом 4.200.000 динара. 

У  Разделу  3,  глава  08    Центар  за  социјални 
рад: 

  економски  конто  463    Трансфери  осталим 
нивоима  власти,  износ  2.600.000  замењује  се  износом 
4.600.000  динара,  а  у  расподели  трансферних  средстава 
врше се следеће измене 

  Накнаде  за  социјалну  заштиту,  износ  2.000.000 
замењује се износом 4.000.000 динара. 

У  Разделу  3,  глава  09    Друштвене  и 
хуманитарне организације: 

  економски  конто  481    Дотације  невладиним 
организацијама    Црвени  крст,  износ  765.000  замењује  се 
износом 1.665.000 динара. 

У  Разделу  3,  глава  13    Установа  за  физичку 
културу: 

  економски  конто  481    Дотације  невладиним 
организацијама,  износ  3.300.000  замењује  се  износом 
3.900.000 динара 

У  Разделу  3,  глава  15    ЈКП  "17.  септембар", 
Г.М.: 

  економски  конто  451    Субвенције  јавним 
нефинансијским  предузећима  и  организацијама,  износ 
27.000.000  замењује  се  износом  43.200.000  динара,  а  у 
расподели субвенција врше се следеће измене и допуне:
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 Депонија, износ 15.000.000 замењује се износом 
30.000.000 динара. 

Додаје се нова алинеја: 

  Котао  у  Железничкој  улици,  износ  1.200.000 
динара 

У Разделу 3, глава 16  ЈП за изградњу: 

  економски  конто  424   Специјализоване  услуге, 
износ 6.600.000 замењује се износом 2.600.000 динара; 

  економски  конто  425    Текуће  поправке  и 
одржавање,  износ  29.453.800  замењује  се  износом 
41.000.000 динара; 

  економски  конто  511    Зграде  и  грађевински 
објекти,  износ  7.800.000  замењује  се  износом  11.300.000 
динара; 

  економски  конто  541    Земљиште,  износ 
7.000.000 замењује се износом 11.000.000 динара. 

Подзбирове  и  збирове  ускладити  са  извршеним 
изменама. 

Члан 4. 
Члан 18. Одлуке се мења и гласи: 

"Директни  и  индиректни  корисници  буџетских 
средстава  који  остваре  уштеде  у  трошењу  средстава 
буџета,  могу  остварени  износ  уштеде  користити  за 
исплату награда за посебне резултате рада запослених. 

Остварена средства уштеда из става 1. овог члана 
не могу се исплатити у износу већем од износа потребног 
за  исплату  једног месечног  платног  фонда,  и  то  на  крају 
године. 

Средства  остварена  од  уштеда  усмеравају  се  у 
корист  апропријације  економски  конто  416    Награде, 
бонуси  и  остали  посебни  расходи,  о  чему  одлучује 
наредбодавац за извршење буџета." 

Члан 5. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  даном  доношења  и 

биће  објављена  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Бр. 40106706/06 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Душан Ђуровић,ср. 

46. 

На  основу  члана  30.  тачка  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.9/02)  и  чл  3.  Одлуке  о 
образовању  Привременог  органа  општине  Горњи 
Милановац ("Сл.гласник РС",бр.49/06), Привремени орган 

општине  Горњи  Милановац  је  на  седници  одржаној  15. 
септембра 2006.године, донео 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНИМ 
ОДНОСИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
У члану 15. став 2. мења се и гласи: 
"Изабрана и именована лица која нису на сталном 

раду, односно не раде пуно радно време или време које се 
не сматра пуним, за свој рад примају награду." 

Члан 2. 
После члана 21. додају се два нова члана: члан 21а 

и члан 21б, који гласи: 

Члан 21а. 
Коефицијенти за обрачун и исплату плата 

председника, чланова и секретара Привременог органа 
износе и то: 

1. Коефицијент  6,20   за председника, 
2. Коефицијент  5,00   за члана, 
3. Коефицијент  16,35   за секретара 

Члан 21.б. 
Лица из  члана  21а.  која  нису на  сталном  раду  за 

свој  рад  примају  награду  у  износу  од  40%  плате  коју  би 
примали да су на сталном раду за функцију коју обављају. 

Члан 3. 
У члану 24. став 1. тачка 3. мења се и гласи: 
"3.  коефицијент 15,60   за директора Новинско 

издавачког јавног 
предузећа "Таковске 
новине" у Горњем 
Милановцу 

након тачке 11. додаје се тачка 12. која гласи: 
12.   коефицијент  15,60   за директора 

Јавног предузећа 
"Телевизија 
Горњи Милано 
вац"у Г.Милано 
вцу 

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

објављивања у Службеном гласнику општине. 

Број 40106706 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Душан Ђуровић,ср.
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47. 

На  основу  члана  77.  ,  78.  и  163.  Закона  о 
планирању и изградњи („Сл.гл. РС“ бр. 47/03), члана 113. 
Закона  о  локалној самоуправи  („Сл.гл.РС“бр. 9/02,33/04 и 
135/04)  и  члана  3.  Одлуке  о  образовању  Привременог 
органа  општине  Г.Милановац,    („Сл.гл.  РС“  бр.  49/06) 
Привремени  орган  општине  Г.Милановац  на  седници 
одржаној 15. септембра 2006. године, донео  је 

О  Д  Л  У  К  У 
О измени Одлуке о минималним износима закупнине 
грађевинског земљишта у државној својини, поступку 
и условима за одређивање закупнина и накнада за 

коришћење грађевинског земљишта 

Члан 1. 
У  Одлуци  о  минималним  износима  закупнине 

грађевинског  земљишта  у  државној  својини,  поступку  и 
условима  за  одређивање  закупнина  и  накнада  за 
коришћење  грађевинског  земљишта  („Сл.гл.општине 
Г.М.“ бр. 4/04 и 5/05), члан 7. мења се и гласи:  „Месечни 
износ  накнаде  за  коришћење  грађевинског  земљишта 
утврђује  се  у  односу  на  м2  као  јединицу  мере  и  то 
множењем динарског износа по м2  конкретног простора – 
земљишта,  у  складу  са  методологијом  израчунавања 
месечне цене коришћења која  је изложена табелом према 
врсти и намени простора – земљишта и урбаним зонама од 
IIV: 

Р.б 
р. 

Основ  плаћања  по  врсти  и 
намени простораземљишта  ЗОНА 

I 
ЗОНА 
II 

ЗОНА 
III 

ЗОНА 
IV 

1.  Пословни простор 
затворен: 
а)индустрија 
ком.делатности,шумарство, 
саобраћај и пољопривреда 

11,6868д/м2  11,6766д/м2  11,4461д/м2  10,9826д/м2 

б) трговина,угоститељство  22,1794д/м2  20,0813д/м2  18,1641д/м2  15,9898д/м2 

2.  в)банке,осигурање,финасиј 
е 
ел.дистрибуције, ПТТ и 
апотек 

45,2023 д/м2  41,4015д/м2  37,8661д/м2  34,3945д/м2 

г) занатство и личне услуге  29,6754д/м2  27,7449д/м2  25,8750д/м2  24,2614д/м2 
3.  Пословни просторотворен  50% од накнаде за пословни просторзатворен по делатност. 
4.  Неизграђено грађ.земљ.за 

Физ.лица  0,3372д/м2  0,3007д/м2  0,2660д/м2  0,2330д/м2 
5.  Неизграђено грађ.земљ.за 

правна лица  0,2042д/м2  0,2042д/м2  0,2042д/м2  0,2042д/м2 

Члан 2. 
Члан  11.  мења  се  и  гласи:  „За  уступљено 

земљиште  на  привремено  коришћење,  плаћа  се  месечна 
накнада за објекте по м2 у следећим износима по зонама: 

Р.б 
р. 

Основ плаћања по врсти 
и 
намени простораземљ. 

ЗОНА 
I 

ЗОНА 
II 

ЗОНА 
III 

ЗОНА 
IV 

1.  Киосци за продају 
новина 
и дувана  84,4932д/м2  81,1254д/м2  77,7126д/м2  74,3449д/м2 

2. 
Киосци и монтажни обј. 
а) за услужне и занатске 
делатности  41,5099д/м2  38,7737д/м2  35,4059д/м2  31,7827д/м2 
б) за сезонско обављање 
делатности  84,4932д/м2  81,1254д/м2  77,7126д/м2  74,3449д/м2 

3.  За заузимање тротоара и 
Других јавних 
површина  79,5919д/м2  76,4497д/м2  73,2625д/м2  70,0902д/м2 

4.  За настрешнице, тенде и 
Слично  103,4966д/м2  100,3244д/м2  97,1221д/м2  95,5885д/м2 

5.  Остали објекти  43,1336д/м2  39,7660д/м2  35,4211д/м2  34,3987д/м2 

Члан 3. 
У члану 12. став 1. тачка 2. мења се и гласи: 
2.“  За  пословне  просторије  и  халскопроизводни 

простор  који  је  изграђен  или  се  гради  без  одобрења 
надлежног  органа  и  налази  се  у  ГУПу  за  град  Горњи 

Милановац, а није приступљено прибављању  грађевинске 
и употребне дозволе утврђује се следећа годишња накнада 
која  се  у  дин./м2  по  зонама  фактурише  –  наплаћује 
тромесечно и то: 

ЗОНА  I  ЗОНА II  ЗОНА III  ЗОНА IV 
6.368,00д/м2  5.609,90 д/м2  5.570,23 д/м2  5.098,37 д/м2 

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

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине 
Г.Милановац, а примењиваће се од 01.08.2006. године. 

Број: 40106706/06 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Душан Ђуровић,ср. 

48. 

На основу чл. 50.  и чл. 100. Закона о здравственој 
заштити  („Сл.  гласник  Републике  Србије“,  бр.  107/05)  и 
чл. 3. Одлуке о  образовању Привременог  органа општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  Републике  Србије“,  бр. 
49/06), Привремени  орган  општине Горњи Милановац  на 
седници одржаној 15. септембра 2006. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ АПОТЕКЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Овом  Одлуком,  у  складу  са  Законом,  оснива  се 

Апотека У Горњем Милановцу. 

Члан 2. 
Назив Установе  је  Апотека  Горњи Милановац  (у 

даљем тексту: Апотека). 
Седиште  Апотеке  је  у  Горњем  Милановцу,  ул. 

Рајићева бр 42. 

Члан 3. 
Апотека је правно лице, са својством установе. 
У  Апотеци  се  обавља  фармацеутска  здравствена 

делатност која обухвата: 
1.  врши  медицинско  снабдевање  становништва, 

здравствених  установа  и  других  организација  лековима, 
помоћним  лековитим  средствима  и  медицинским 
средствима; 

2.  израђује  магистралне  лекове  и  галенске 
препарате;

3.  снабдева  грађане  оттопедским  помагалима, 
дијететским производима и предметима опште употребе; 

4.  производи  фармацеутске  и  друге  препарате  у 
галенским лабораторијама  /производња  лекова,  помоћних 
лековитих средстава, медицинских средстава, дијететских 
производа и и предмета опште употребе/; 

5. прати савремена стручна и научна достигнућа у 
области  фармакотерапије  и  пружа  информације  о
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правилној  употреби  лекова  и  помоћних  лековитих  и 
медицинских средстава; 

6.учествује  у  спровођењу  програма  здравствене 
заштите; 

7.  организује  и  спроводи  стручно  усавршавање 
здравствених  радника,  здравствених  сарадника  и  осталих 
запослених; 

8.  утврђује  и  спроводи  мере  у  елементарним 
непогодама и другим ванредним стањима; 

9.  организује  и  спроводи  унутрашњи  надзор  над 
стручним радом; 

Члан 4. 
Почетни  капитал  Апотеке  чине  средства  за  рад, 

опрема,  друга  средства  и  кадрови,  који  се  утврде 
билансним стањем на дан ступања на снагу ове Одлуке, а 
биле  су  средства Апотеке    Г. Милановац  чији  је  оснивач 
била Република. 

Биланс  стања  у  смислу  става  1.  овог  члана, 
утврдиће Управни одбор Апотеке. 

Средства  за  оснивање  и  рад  Апотеке  су  у 
државној својини. 

Члан 5. 
Органи Апотеке  јесу: директор, Управни  одбор и 

Надзорни одбор. 
Управни одбор Апотеке има пет чланова, од којих 

три представника оснивача и два члана из реда запослених 
у Апотеци. 

Надзорни  одбор  има  три  члана,  од  којих  два 
представника  оснивача и  један члан из реда  запослених  у 
Апотеци. 

Директора,  Управни  и  Надзорни  одбор  Апотеке 
именује и разрешава оснивач. 

Члан 6. 
До  именовања  директора,    вршилац  дужности 

директора  Апотеке  је  Љиљана  Вуковић,  магистар 
фармације. 

Члан 7. 
Апотека  је  дужна  да  у  року  од  30.  дана  од  дана 

ступања  на  снагу  ове Одлуке  донесе  Статут,  у  складу  са 
овом Одлуком. 

Члан 8. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац“. 

Број: 40106706/06 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Душан Ђуровић,ср. 

49. 

На основу члана 52. став 2., члана 53. став 1., 2., 3. 
7.  и  9.,  члана  54.  став  1.  Закона  о  основама  система 
образовања и васпитања („Сл.гл.РС“,бр. 62/03, 64/03, 58/04 
и  62/04),  члана  3.  Одлуке  о  образовању  Привременог 
органа  општине  Г.Милановац  („Сл.гл.РС“,бр.49/06), 
Привремени  орган  општине  Г.Милановац,  на  седници 
одржаној 15. септембра 2006. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ У ГОРЊЕМ 

МИЛАНОВЦУ 

1.  РАЗРЕШАВА  СЕ  Владимир  Средојевић, 
професор,    дужности  члана  Школског  одбора  испред 
локалне  самоуправе  Основне  школе  "Десанка 
Максимовић" у Г.Милановцу. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Марија Луковић, економиста из 
Г.Милановца  за  члана  Школског  одбора  испред  локалне 
самоуправе  Основне  школе  "Десанка  Максимовић"  у 
Г.Милановцу. 

3.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106706/06 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Душан Ђуровић,ср. 

50. 

На основу члана 52. став 2., члана 53. став 1., 2., 3. 
7.  и  9.,  члана  54.  став  1.  Закона  о  основама  система 
образовања и васпитања („Сл.гл.РС“,бр. 62/03, 64/03, 58/04 
и  62/04),  члана  3.  Одлуке  о  образовању  Привременог 
органа  општине  Г.Милановац  („Сл.гл.РС“,бр.49/06), 
Привремени  орган  општине  Г.Милановац,  на  седници 
одржаној  15. септембра 2006. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК" У 

ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

1.  РАЗРЕШАВА  СЕ  Санде  Тасић,  професор, 
дужности  члана  Школског  одбора  испред  Наставничког 
већа Гимназије "Таковски устанак" у Г.Милановцу.
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2.  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Петар  Ранчев,  професор  из 
Г.Милановца  за  члана  Школског  одбора  испред 
Наставничког  већа  Гимназије  "Таковски  устанак"  у 
Г.Милановцу. 

3.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106706/06 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Душан Ђуровић,ср. 

________________________________________________ 
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