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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

126. 

На  основу  члана  4.  став  3.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег  интереса 
("Сл.гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 
20. став 1. тачка 5, члана 32. став 1. тачка 6 и 8. Закона о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гл.РС",  бр.  129/07),  члана  42. 
став 1. тачка 7 и 9. и члана 124. Статута  општине Горњи 
Милановац    ("Сл.гласник  Општине  ГМ",  бр.  20/08), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 3. септембра 2008.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКО 
РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа "Спортско 

рекреативни  центар"  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  11/08)  после  члана  4.  додаје  се  нови 
члан 4а. који гласи: 

"Укупан  основни  капитал  Јавног  предузећа 
(новчани  и  неновчани)    уписануплаћенунет  износи 
1.022.400  евра  у  динарској  противвредности  по  средњем 
курсу Народне банке Србије, важећем на дан уплате. 

Укупан  уписани  новчани  део  основног  капитала 
Јавног  предузећа  износи:  500  евра  (словима:  петстотина 
евра)  у  динарској  противвредности  по  средњем  курсу 
Народне банке Србије, важећем на дан уплате. 

Укупан  уплаћени новчани део  основног капитала 
Јавног  предузећа  износи:  500  евра  (словима:  петстотина 
евра)  у  динарској  противвредности  по  средњем  курсу 
Народне банке Србије, важећем на дан уплате. 

Укупан  уписани  неновчани  капитал  Јавног 
предузећа  износи:  1.021.900  евра  (словима: 
једанмилиондвадесетједнахиљададеветстотина  евра)  у 
динарској  противвредности  по  средњем  курсу  Народне 
банке  Србије,  важећем  на  дан  уноса,  према  процени 
оснивача која чини саставни део ове одлуке. 

Укупан унет неновчани капитал Јавног предузећа 
износи:  1.021.900  евра  (словима: 
једанмилиондвадесетједнахиљададеветстотина  евра)  у 
динарској  противвредности  по  средњем  курсу  Народне 
банке Србије, важећем на дан уноса." 

Члан 2. 
У  члану  7.  Одлуке  после  става  2.  додаје  се  нови 

став који гласи: 
"Чланови  Управног  одбора  из  реда  запослених 

биће  именовани  по  доношењу  акта  о  унутрашњој 
организацији  и  систематизацији  радних  места  у  Јавном 
предузећу и извршеном пријему радника у радни однос." 

У истом члану после става 3. додаје се нови  став 
који гласи:

"Чланови  Надзорног  одбора  из  реда  запослених 
биће  именовани  по  доношењу  акта  о  унутрашњој 
организацији  и  систематизацији  радних  места  у  Јавном 
предузећу и извршеном пријему радника у радни однос." 

Члан 3. 
У  члану 8. Одлуке после имена  "Драшко  Јаснић" 

додају  се  речи:    "из  Горњег  Милановца,  ул.  Кнеза 
Александра Карађорђевића бр. 7, ЈМБГ 1805951783414". 

Члан 4. 
Члан 9. Одлуке мења се и гласи: 
"До  именовања  Управног  одбора  ЈП  "Спортско 

рекреативни  центар"  функцију  Управног  одбора  вршиће 
Привремени Управни  одбор  који  има  7  чланова  од  којих 
су 5 из реда оснивача, а 2 из реда запослених. 

Чланови  Привременог  Управног  одбора  из  реда 
запослених  биће  именовани  по  доношењу  акта  о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Јавном предузећу и извршеном пријему радника у радни 
однос. 

У  Привремени  Управни  одбор  из  реда  оснивача 
именују се: 

Рајко Нешковић, дипломирани економиста,  ЈМБГ 
0707952783412
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др  Бојан  Лазић,  лекар  спортске  медицине,  ЈМБГ 
1705969710401 

Дмитар  Радоњић,  професор  физичког  васпитања, 
ЈМБГ 2809947783417 

Драган  Јевремовић,  дипломирани  правник,  ЈМБГ 
0405950783419 

Пантелија  Гачић,  пензионер,  ЈМБГ 
3008940783412 , сви из Г.Милановца. 

До  именовања  Надзорног  одбора  ЈП  "Спортско 
рекреативни  центар"  функцију  Надзорног  одбора  вршиће 
Привремени Надзорни одбор који има 5 чланова од којих 
су 3 из реда оснивача, а 2 из реда запослених. 

Чланови  Привременог  Надзорног  одбора  из  реда 
запослених  биће  именовани  по  доношењу  акта  о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Јавном предузећу и извршеном пријему радника у радни 
однос. 

У Привремени Надзорни  одбор  из  реда  оснивача 
именују се: 

Добривоје  Кнежевић,  дипл.  економиста,  ЈМБГ 
0609937783420 

Миливоје  Урошевић,  професор  физичког 
васпитања у пензији, ЈМБГ  2909942783413 

Душан  Јевремовић,  професор  физичког 
васпитања,  ЈМБГ    2705949783422    сви  из  Горњег 
Милановца." 

Члан 5. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 6. 
Ова Одлука  ступа на  снагу  даном објављивања у 

Службеном гласнику општине Горњи Милановац. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

9. 

На  основу  члана  25.  Закона  о  планирању  и 
изградњи ("Сл.гл.РС",бр. 47/03 и 34/06) и члана 61. став 1. 
тачка  6.  Статута  општине  Г.Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08),  Општинско  веће  општине 

Г.Милановац,  на  седници  одржаној  20.  августа  2008. 
године, донело је 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДУ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 

Приступа  се  изради  Програма  за  израду 
просторног плана општине Г.Милановац. 

Члан 2. 

Програм из члана 1. ове Одлуке треба да садржи 
границе  подручја  просторног  плана,  динамику  и 
финансијска  средства,  преглед постојеће  документације  и 
подлога за израду просторног плана, циљеве, потенцијале, 
ограничења,  конфликте,  развојне приоритете,  као и  друга 
питања од значаја за изради овог планског документа. 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине да у поступку 
у  складу  са  законом  одабере  предузеће,  односно 
организацију из члана 27. Закона о планирању и изградњи 
које ће израдити Програм. 

Члан 4. 

Средства  за  израду  програма  из  члана  1.  ове 
Одлуке обезбедити из средстава: 

 буџета општине Г.Милановац 
  Министарства  животне  средине  и  просторног 

планирања, 
 Националног инвестиционог плана, 
 месних заједница и 
 донација. 

Члан 5. 

Ову  одлуку  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 306935/08 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дражимир Марушић,ср. 

10. 

На  основу  члана  45.  Закона  о  планирању  и 
изградњи ("Сл.гл.РС",бр. 47/03 и 34/06) и члана 61. став 1. 
тачка  6.  Статута  општине  Г.Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08),  Општинско  веће  општине
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Г.Милановац,  на  седници  одржаној  20.  августа  2008. 
године, донело је 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДУ 

ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ЗА ГРАД  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 

Приступа  се  изради  Програма  за  израду 
генералног плана за град Г.Милановац. 

Члан 2. 

Програм из члана 1. ове Одлуке треба израдити у 
свему како је то утврђено чланом 45. став 2. и 3. Закона о 
планирању и изградњи. 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине да у поступку 
у  складу  са  законом  одабере  предузеће,  односно 
организацију из члана 27. Закона о планирању и изградњи 
које ће израдити Програм. 

Члан 4. 

Средства  за  израду  програма  из  члана  1.  ове 
Одлуке обезбедити из средстава: 

 буџета општине Г.Милановац 

  Министарства  животне  средине  и  просторног 
планирања, 

 Националног инвестиционог плана, 
 месних заједница и 
 донација. 

Члан 5. 

Ову  одлуку  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 306935/08 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дражимир Марушић,ср. 

____________________________________________________ 
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