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272. 

На  основу  члана  50.,  94.  и  члана  130.  Закона  о 
здравственој  заштити  ("Сл.гласник РС",бр.107/05,)    члана 
7.  став  1.  Одлуке  о  оснивању  Дома  здравља  Горњи 
Милановац ("Сл.гласник општине Г.М."бр.6/08.), члана 26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02,  12/04,  3/05,  3/06  и 
12/06) Скупштина општине Горњи Милановац, на седници 
одржаној 13. марта 2008.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОМА 

ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I.  ИМЕНУЈУ  СЕ    председник  и  чланови 
Привременог  Управног  одбора  Дома  здравља  Горњи 
Милановац, и то: 

 за председника 
ДР  БОЈАН  РАЛОВИЋ,  доктор  медицине  из 

Г.Милановца, представник оснивача 

 а за чланове: 
1.  СЛОБОДАНКА  КОЗОДЕРОВИЋ,  просветни 

радник из Рудника, представник оснивача, 
2.  ЉУБИЦА  БРАЛОВИЋ,  медицинска  сестра  из 

Прањана, представник оснивача 

II.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106886/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
Радовин Веселиновић,ср. 

273. 

На  основу  члана  50.,  94.  и  члана  130.  Закона  о 
здравственој  заштити  ("Сл.гласник РС",бр.107/05,)    члана 
7.  став  2.  Одлуке  о  оснивању  Дома  здравља  Горњи 
Милановац ("Сл.гласник општине Г.М."бр.6/08.), члана 26. 
став 1. тачка 9. и члана 97. Статута општине Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02,  12/04,  3/05,  3/06  и 
12/06) Скупштина општине Горњи Милановац, на седници 
одржаној 17. марта 2008.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ДОМА 

ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I.  ИМЕНУЈУ  СЕ    председник  и  чланови 
Привременог  Надзорног  одбора  Дома  здравља  Горњи 
Милановац, и то: 

 за председника 
ДР  ДРАГИЦА  ТОПАЛОВИЋ,  доктор  медицине 

из Г.Милановца, представник оснивача 

 а за чланa: 
1.  БИСЕРКА  БОЈОВИЋ,  медицинска  сестра  из 

Г.Милановца, представник оснивача.
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II.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106886/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИМИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
Радовин Веселиновић,ср. 

274. 

На  основу  члана  50.,  94.  и  члана  130.  Закона  о 
здравственој  заштити  ("Сл.гласник РС",бр.107/05,)    члана 
6.  Одлуке  о  оснивању  Дома  здравља  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.М."бр.6/08.),  члана  26.  став  1. 
тачка  9.  и  члана  97.  Статута  општине  Г.Милановац, 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.4/02,  12/04,  3/05,  3/06  и 
12/06) Скупштина општине Горњи Милановац, на седници 
одржаној 13. марта 2008.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА  ДОМА ЗДРАВЉА 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  ИМЕНУЈЕ  СЕ    др  РАДМИЛА 
ВУКОСАВЉЕВИЋ  из  Горњег  Милановца  за  вршиоца 
дужности директора Дома здравља Горњи Милановац. 

2. Именована ступа на дужност даном именовања. 

3.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106886/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
Радовин Веселиновић,ср. 

275. 

На  основу  члана  18.  и  30.  Закона  о  локалној 
самоуправи,  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 13. марта 2008. године, донела је 

О Д Л У К У 
О УКИДАЊУ РЕЖИМА ЈЕДНОСМЕРНОГ 

САОБРАЋАЈА У ЦЕНТРАЛНИМ ГРАДСКИМ 
УЛИЦАМА 

Члан 1. 
Овом  одлуком  се  укида  режим  једносмерног 

саобраћаја  у  улицама:  Карађорђевој,  рудничкој  и  Хајдук 
Вељковој  у  Г.Милановцу,  а  уводи  се  режим  двосмерног 
саобраћаја. 

Члан 2. 
Забрањује се паркирање на левој страни коловоза 

Карађорђеве  улице.  Паркирање  на  тротоару  је  забрањено 
тамо где нису уређени паркинзи, до израде новог пројекта 
за  уређење  слободних  површина,  којим  ће  се  места  за 
паркирање  предвидети  са  обе  стране  улице,  између 
стабала дрвореда. 

Члан 3. 
Забрањује се паркирање на левој страни коловоза 

улице  Хајдук  Вељкове.  Паркирање  на  тротоару  је 
дозвољено  само  у  складу  са  Законом  о  безбедности  у 
саобраћају  (ако  је размак између најближе тачке возила и 
непокретне препреке мањи од 120 cm). 

Члан 4. 
У  Рудничкој  улици  од  броја  17  до  броја  35  се 

укида једносмерни режим саобраћаја, а уводи двосмерни, с 
тим  да  и  даље  остаје  на  снази  забрана  укључења  на 
магистрални пут раскрсници код броја 35. 

Члан 5. 
Обавезују  се  надлежне  службе    да  спроведу  ову 

одлуку  по  њеном  ступању  на  снагу,  да  уклоне  неважеће 
саобраћајне знакове, а поставе нове. 

Члан 6. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  по 

објављивању  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број:40106886/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
Радовин Веселиновић,ср. 

276. 

На  основу  члана  97.  Статута  општине 
Г.Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  4/02, 
12/04,  3/05,  3/06  и  12/06)      Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  13.  марта  2008.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   КОНСТАТУЈЕ СЕ да  је Војкану Николићу из 
Горњег Милановца,  престала  дужност  члана  у Школском 
одбору ОШ „Краљ Александар I“ Горњи Милановац, због 
поднете оставке дана 8.01.2008. године.
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II    Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106886/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
Радовин Веселиновић,ср. 

277. 

На  основу  члана  97.  Статута  општине 
Г.Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  4/02, 
12/04,  3/05,  3/06  и  12/06)      Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  13.  марта  2008.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   КОНСТАТУЈЕ СЕ да  је Војкану Николићу из 
Горњег  Милановца,  престала  дужност  председника 
Надзорног  одбора  у  Установи  за  културу,  уметност  и 
ваншколско  образовање  „Културни  центар“  Горњи 
Милановац, због поднете оставке дана 8.01.2008. године. 

II  –  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106886/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
Радовин Веселиновић,ср. 

AKTA 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

53. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020249/08 
23.03.2008.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник  РС",бр.9/02,  33/04  и  135/04)  и  члана  120. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС",бр.47/03 
и 34/06), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ОДРЕЂУЈЕ  СЕ  Драшко  Јаснић,  наставник 
физичког васпитања, рукометни тренер, рукометни судија 
и  рукометни  контролор,  из  Горњег  Милановца,  за 
специјалног  стручног  надзорног  органа  и  саветника  за 
завршетак  објекта  Спортске  хале  у  Горњем  Милановцу, 
функционални  и  технички  распоред  унутрашњих 
просторија  и  опреме,  као  и  гледалишта  који  би 
испуњавали  услове  за  одржавање олимпијских  спортских 
такмичења у спортским дворанама, са овлашћењем да даје 
предлоге,  координира  са  извођачем  радова  и  Заводом 
Г.Г.А.В,  обавештава  Председника  општине  и  предлаже 
конкретне мере а по потреби и да обустави радове. 

2.  Трошкови  везани  за  вршење  стручног  надзора 
падају на терет буџета општине Горњи Милановац о чему 
ће бити сачињен посебан уговор. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

54. 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
„РЗАВ“ 
Бр. 403 
24.03.2008. год. 
АРИЉЕ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина 

Горњи Милановац 
Бр.132562 

25.03.2008. год. 
Горњи Милановац 

У Г О В О Р 

О УДРУЖИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО 
ФИНАНСИРАЊЕ УЛАГАЊА НА ИЗГРАДЊИ 

СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
„РЗАВ“ У 2008 ГОДИНИ 

УГОВОРНЕ 
СТРАНЕ: 

1.Општина  Ариље,  коју  заступа 
председник  општине  Ариље 
Зоран Мићовић 

2.Општина  Пожега,  коју  заступа 
председник  општине  Пожега 
Милан Стевовић 

3.Општина Лучани,  коју  заступа 
председник  општине  Лучани 
Слободан Јоловић 

4.Општина  Чачак,  коју  заступа 
председник  општине  Чачак 
Велимир Станојевић
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5.Општина  Горњи  Милановац, 
коју  заступа  председник  општине 
Горњи  Милановац  Дражимир 
Марушић 

у даљем тексту: Удружиоци средстава 
6. Јавно предузеће за водоснабдевање 
„Рзав“  Ариље  у  даљем  тексту: 
Инвеститор,  кога  заступа  директор 
Љубо Лазовић. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Предмет  уговора  је  удруживање  средстава  за 
заједничко  финансирање  наставка  изградње 
акумулације  „Сврачково“  од  стране  пет  општина  – 
оснивача  ЈП  „Рзав“  и  корисника  до  сада  изграђеног 
Система „Рзав“. 

Члан 1. 
Уговорне  стране  констатују  да  су  скупштине  – 

општина  Ариље,  Пожега,  Лучани,  Чачак  и  Горњи 
Милановац донеле у истоветном тексту Одлуку о наставку 
изградње  акумулације  „Сврачково“  Система  за 
водоснабдевање „Рзав“ и то: 
  СО  Ариље  –  актом  01  бр.  02346/07  од    27.12.2007. 
године 
 СО Пожега – актом 01 бр. 0112/08 од  19.03.2008. године 
 СО Лучани – актом бр. 0627/0702 од  28.12.2007. године 
  СО  Чачак  –  актом  бр.  066/2008502  од    18.02.2008. 
године 
  СО  Горњи  Милановац  –  актом  бр.  40106879/07  од 
17.12.2007. године 

Члан 2. 
Предрачунска  вредност  Акумулације  износи: 

5.745.111.000.  динара,  односно  70.062.000.  ЕУРа  (1 
ЕУР=82 динара) према студији оправданости. 

Члан 3. 
Изградња Акумулације вршиће се по фазама које 

ће бити утврђене Инвестиционим програмом. 
За сваку фазу изградње општине – инвеститори закључиће 
посебан  уговор  којим  ће  се  ближе  регулисати  међусобна 
права  и  обавезе  везане  за  изградњу,  финансирање,  начин 
коришћења акумулације и њено одржавање. 

Члан 4. 
Носилац права и обавеза по основу инвестиција из 

овог  Уговора  је,  у  име  и  за  рачун  свих  уговарача,  Јавно 
предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље. 

Овим  Уговором  потписници  овлашћују  Јавно 
предузеће  за  водоснабдевање  „Рзав“  у  Ариљу  да  као 
носилац права и обавеза по овој инвестицији иступа пред 
трећим лицима у име потписника Уговора. 

Члан 5. 
Учешће  појединих  општина  –  инвеститора  у 

финансирању  акумулације  је  сразмерно  досадашњем 
учешћу  у  финансирању  изградње  заједничких  објеката 
Система  за  водоснабдевање  „Рзав“  утврђеним  за  другу 
фазу Споразума о изградњи и коришћењу система „Рзав“: 

 општина Ариље са ..........................  8,69 % 
 општина Пожега са .........................  15,22 % 

 општина Лучани са .........................  8,69 % 
 општина Чачак са .............................  52,18 % 
 општина Горњи Милановац са .......  15,22 %. 

Удружиоци  средстава  су  сагласни  и  да  ће  сва 
евентуална  прекорачења  предрачунске  вредности 
Акумулације  обезбеђивати  у  односима  из  става  1.  овог 
члана. 

Члан 6. 
У  циљу  ствара  услова  за  наставак  изградње 

акумулације  „Сврачково“  у  2008.  години,  општине  – 
инвеститори  су  у  својим  буџетима  за  2008.  годину  су 
обезбедили средства у износу од 15.000.000.динара и то: 

 општина Ариље  ........................  1.303.500.динара 
 општина Пожега ........................  2.283.000.динара 
 општина Лучани  .......................  1.303.500.динара 
општина Чачак ............................  7.827.000.динара 
 општина Горњи Милановац ......  2.283.000.динара 

Средства  ће  бити  употребљена  за  решавање 
имовинских  односа  и  прибављање  одобрења  за  изградњу 
за следеће објекте (припремни радови): 

  Приступни пут 
  Електродалековод 
  ТТ кабал 
  Цевовод сирове воде 

Члан 7. 
Удружиоци средстава су сагласни да ће изградњу 

Акумулације  вршити  у  складу  са  заједнички  утврђеним 
динамичким планом изградње и улагања, који ће уградити 
у своје планове развоја и пословања. 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА: 

Члан 8. 
1.Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ у Ариљу, као 
Ин веститор обавезује се да удружена средства удружиоца 
употзреби  за  финансирање  радова  који  су  предлог  овог 
Уговора. 

Члан 9. 
Удружиоци средстава се обавезују: 
1.  Да  обезбеде  средства  за  заједничко 

финансирање радова из овог Уговора. 
2. Да  средства  свог  учешћа преноси Инвеститору 

на основу веродостојних исправа о учешћу у финансирању 
изведених  радова,  сразмерно  учешћу  у  финансирању 
инвестиција утврђеног чланом 9. Самоуправног споразума 
о  изградњи  и  коришћењу  Система  за  водоснабдевање 
„Рзав“  и  то  у  роковима  назначеним  у  исправама 
достављеним од стране Инвеститора. 

3.  Уколико  не  уплати  обавезе  у  роковима 
назначеним у рачунима (15 дана од дана испоставе рачуна) 
да  плати  Инвеститору  због  неблаговременог  плаћања 
затезну камату. 

4.  Да  средства  из  тачке  1.  овог  члана  удружи 
непосредно  преносом  на  рачун  Инвеститора,  и  то 
неповратно. 

5.  Да  у  законском  року  извршава  плаћање  и 
других  обавеза  утврђених  Самоуправним  споразумом  о
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изградњи  и  коришћењу  Система  за  водоснабдевање 
„Рзав“. 

Члан 10. 
Средства из овог Уговора удружиоца средстава су 

дужни да обезбеде према динамици извођења радова. 

Члан 11. 
Удружиоци  средстава  су  обавезни  да  обезбеде 

средства  за  финансирање  повећања  предрачунске 
вредности  из  овог  Уговора,  а  до  којих  дође  услед 
измењених  услова  грађења,  промене  цена  на  тржишту, 
промене  економских  инструмената  и  других  објективних 
фактора. 

Повећање  обавеза  за  удруживање  средстава  по 
основу из претходног става утврдиће Инвеститор и о томе 
доставити  обрачун  и  задужење  удружиоцима  ради 
обезбеђења средстава и уплате Инвеститору. 

Члан 12. 
Удружиоци  средстава  имају  право  да  траже 

поврћај средстава и накнаду штете уколико Инвеститор не 
користи средства за намене ради којих су удружена и због 
неоправданог прекорачења рока овог Уговора. 

Члан 13. 
Све обавезе удружиоца средстава из овог Уговора 

вршиће  по  овлашћењу  које  се  даје  потписивањем  овог 
Уговора од стране уговорних страна и то: 

 У име општине Ариље – „Дирекција за изградњу 
Ариље“ 
  У  име  општине  Пожега  –  „Дирекција  за 

изградњу Пожега“ 
 У име општине Лучани – ЈП „Градина“ 
  У  име  општине  Чачак  –  Општинска  управа  за 

финансије привреду и  друштвене делатности. 
 У име општине Горњи Милановац – ЈКП „Горњи 
Милановац“. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 

Члан 14. 
Сва  спорна  питања  до  којих  дође  у  извршавању  овог 
Уговора  решаваће  се  споразумно  преко  овлашћених 
представника  уговорних  страна,  Надзорног  одбора  и 
Управног  одбора  предузећа  „Рзав“,  као  и  других  органа 
које уговорачи одреде. 

За  спорове  који  настану  у  извршавању  овог 
Уговора, а који се не могу решити од органа из претходног 

става, уговара се надлежност Окружног привредног суда у 
Ужицу. 

Члан 15. 
Уговор  је  сачињен  у  8  (осам)  истоветних  примерака  од 
којих  се  по  један примерак налази  код  сваког  удружиоца 
средстава, а остали служе за потребе Инвеститора. 

У Г О В А Р А Ч И: 

УДРУЖИОЦИ 
СРЕДСТАВА: 

ИНВЕСТИТОР: 

1.ОПШТИНА АРИЉЕ 
Председник  Зоран 
Мићовић,с.р. 

2.ОПШТИНА 
ПОЖЕГА 
Председник  Милан 
Стевовић,с.р. 

3.ОПШТИНА 
ЛУЧАНИ 
Председник  Слободан 
Јоловић,с.р. 

4.ОПШТИНА ЧАЧАК 
Председник  Велимир 
Станојевић,с.р. 

5.ОПШТИНА  ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 
Председник  Дражимир 
Марушић,с.р. 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

„РЗАВ“ АРИЉЕ 
Директор Љубо Лазовић,с.р. 

________________________________________________ 
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