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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

127. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  6.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  Републике  Србије", 
бр.129/07)  и  члана  42.став  1.  тачка  7.  Статута  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац",  бр.20/08),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  03.  септембра 
2008.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређују  се,  у  складу  са Законом и 

Статутом: надлежности Општинског већа општине Горњи 
Милановац    (у  даљем  тексту:  Општинско  веће)  састав, 
избор, права и дужности, начин рада и одлучивања, однос 
према Скупштини општине, Општинској управи и другим 
органима, и друга питања у вези  са радом и организацијом 
Општинског већа. 

Члан 2. 
Општинско веће је извршни орган општине. 

Члан 3. 
Општинско  веће  има  печат  округлог  облика 

уобичајене  величине  са  текстом  следеће  садржине: 
"Република  Србија,  Горњи  Милановац,  општина  Горњи 
Милановац   Општинско  веће";  у  средини печата  је мали 
грб Републике Србије. 

II  НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

Члан 4. 
Општинско веће: 

1. Предлаже Статут,  буџет и  друге  одлуке и  акте 
које доноси Скупштина; 

2. Непосредно извршава и стара се о извршавању 
одлука и других аката Скупштине општине; 

3. Доноси Одлуку о привременом финансирању у 
случају  да  Скупштина  општине  не  донесе  буџет  пре 
почетка фискалне године; 

4.  Врши  надзор  над  радом  Општинске  управе, 
поништава или укида акте Општинске управе који нису у 
сагласности  са  Законом,  Статутом  и  другим  општим 
актима или одлукама које доноси Скупштина општине; 

5.  Решава у управном поступку у другом степену 
о  правима  и  обавезама  грађана,  предузећа  и  установа  и 
других организација у управним стварима из надлежности 
општине; 

6. Стара се о извршавању поверених надлежности 
из оквира права и дужности Републике; 

7.  Поставља  и  разрешава  начелника  и  заменика 
начелника Општинске управе; 

8. Даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и 
систематизацији Општинске управе, који доноси начелник 
Општинске управе; 

9. Решава о изузећу начелника Општинске управе; 
10. Решава сукоб надлежности између Општинске 

управе и других предузећа, организација и установа кад на 
основу Одлуке Скупштине општине одлучују о појединим 
правима грађана, правних лица и других странака; 

11. Доноси Пословник  о    раду Општинског  већа, 
на предлог Председника општине; 

12.  Образује  стручна  радна  тела  за  решавање 
појединих питања из своје надлежности. 

13.  Даје  мишљење  на  појединачне  акте  или 
предлоге тих аката које доноси Председник општине. 

14.  Разматра  извештаје  о  раду  и  планове  и 
програме  пословања  јавних  предузећа,  установа  и  органа 
чији  је  оснивач  општина,  даје  мишљење  Скупштини  о 
томе да ли исте треба да усвоји. 

15.  Доноси  програме  и  спроводи  пројекте 
локалног економског развоја и стара се о унапређењу 
општег оквира за привређивање у општини;
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16. Стара  се  о  заштити животне  средине,  доноси 
програм коришћења и заштите привредних вредности 
и  програме  заштите  животне  средине,  односно 
локалне  акционе  и  санационе  планове  у  складу  са 
стратешким  документима  и  својим  интересима  и 
специфичностима; 

17.  Обавља  и  друге  послове  утврђене  законом, 
Статутом и одлукама Скупштине општине. 

III   САСТАВ, ИЗБОР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
И  ПРЕСТАНАК  ЧЛАНСТВА  У  ОПШТИНСКОМ 
ВЕЋУ 

Члан 5. 
Општинско  веће  чине  Председник  општине, 

заменик Председника  општине и  11  чланова Општинског 
већа које бира Скупштина општине. 

Председник  општине  је  председник  Општинског 
већа. 

Заменик  Председника  општине  је  члан 
Општинског већа по функцији. 

Чланове  Општинског  већа  бира  Скупштина 
општине  на  период  од  четири  године,  тајним  гласањем, 
већином од укупног броја одборника. 

Чланови  Општинског  већа  које  бира  Скупштина 
општине не могу истовремено бити одборници. 

Одборнику  који  буде  изабран  за  члана 
Општинског већа престаје одборнички мандат. 

Члан 6. 
Чланови Општинског већа могу бити на сталном 

раду у Општини. 

Члан 7. 
Разрешењем  Председника  општине  престаје 

мандат Општинског већа. 
Члан  Општинског  већа  може  поднети  оставку 

Скупштини општине. 
Члан  Општинског  већа  може  бити  разрешен  пре 

истека  времена  на  које  је  биран  на  предлог Председника 
општине,  или  најмање  једне  трећине  одборника,  на  исти 
начин на који је изабран. 

Члан Општинског већа који  је разрешен или који 
је  поднео  оставку,  остаје  на  дужности  до  избора  новог 
члана Општинског већа. 

IV  НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 

Члан 8. 
Општинско  веће  ради и  одлучује  о  пословима из 

своје надлежности на седницама. 
Општинско  веће  може  да  одлучује  ако  седници 

присуствује већина од укупног броја његових чланова. 
Општинско  веће  одлучује  већином  гласова 

присутних чланова ако Законом или статутом општине за 
поједина питања није предвиђена друга већина. 

Гласање се врши јавно  дизањем руке. 

Члан 9. 
Председник општине сазива седнице Општинског 

већа,  предлаже  дневни  ред,  председава  седницама  и 
учествује у одлучивању на седницама Општинског већа. 

Уз позив за седницу доставља се предлог дневног 
реда,  записник  са  претходне  седнице  и  материјал  по 
тачкама дневног реда. 

Позив за седницу Општинског већа са предлогом 
дневног реда и материјалом доставља  се  члановима Већа 
најкасније два  дана пре дана одржавања седнице. 

Седница се може сазвати и у краћем року када за 
то постоје посебни разлози.

Члан 10. 
У  случају  одсутности  или  спречености 

Председника  да  остварује  своје  функције  у  Општинском 
већу њега ће замењивати заменик Председника општине. 

V  ПОЛОЖАЈ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ У 
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ 

Члан 11. 
Председник општине представља Општинско 

веће, сазива и води његове седнице. 
Председник општине је одговоран за законитост 

рада Општинског већа. 
Председник општине је дужан да обустави од 

примене Одлуку Општинског већа за коју сматра  да није 
сагласна закону. 

VI  ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 12. 
Општинско веће има секретара кога поставља 

Општинско веће на предлог Председника Општине. 
Секретар Општинског већа поставља се на период 

од 4 године и исто лице може бити поново постављено. 

Члан 13. 
Секретар  Општинског  већа  припрема  седнице 

Већа,  стара  се  о  припреми  материјала  за  рад  Већа  и 
његових  радних  тела,  врши  стручне  послове  у  вези  са 
посебном  обрадом  материјала,  акта  и  закључака  Већа, 
стара  се  о  вођењу  и  сачињавању  записника  са  седница, 
објављивању  аката,  о  вођењу  евиденције  о  материјалима 
који  су  разматрани  на  седницама  Већа,  врши  и  друге 
послове  у  складу  са  овом  Одлуком  а  по  налогу 
председника Општине или чланова Општинског већа. 

Секретар Општинског  већа израђује  нацрте  аката 
који  нису  из  надлежности  Општинске  управе,  стара  се  о 
исправци  и  допуни  нацрта  аката  из  надлежности 
Општинске управе. 

Секретар  Општинског  већа  за  свој  рад  одговара 
Председнику Општине и Општинском већу. 

Члан 14. 
Стручнотехничке,  организационе  и 

административне  послове  за  потребе  Општинског  већа 
врши  организациона  јединица  Општинске  управе 
надлежна за скупштинске послове. 

Члан 15. 
Општинско  веће  доноси Пословник  о  свом  раду, 

на предлог Председника општине. 
Пословником о  раду Општинског  већа  детаљније 

се    уређују  организација,    начин  рада  и  одлучивања 
Општинског  већа,  као  и  друга  питања  од  значаја  за  рад 
Већа.
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VII   ОДНОС ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ПРЕМА 
СКУПШТИНИ  ОПШТИНЕ    И  ОПШТИНСКОЈ 
УПРАВИ 

Члан 16. 
У  вршењу  послова  из  своје  надлежности 

Општинско веће остварује сталну сарадњу са Скупштином 
општине и Општинском управом. 

Општинско  веће  подноси  извештај  Скупштини 
општине  када  то  Скупштина  затражи  или  по  сопственој 
иницијативи, а најмање једанпут годишње. 

Члан 17. 
На  седницама  Скупштине  општине  и  њених 

радних  тела  Општинско  веће  представља  Председник 
општине или његов заменик или други чланови Већа. 

Члан 18. 
Предлоге  аката  из  надлежности  Скупштине 

општине  које  подносе  одборници  или  други  овлашћени 
предлагачи,  а  који  се  односе  на  делокруг  Општинског 
већа,  председник  Скупштине  доставиће  Већу  у  циљу 
упознавања и давања одговарајућег мишљења. 

Амандмани које одборници или други овлашћени 
подносиоци  амандмана  поднесу  на  предлог  општег  акта, 
које  је  утврдило  и  Скупштини  упутило Општинско  веће, 
председник Скупштине без одлагања доставља Већу ради 
давања мишљења. 

Општинско  веће  је  дужно  да  пре  седнице 
Скупштине  општине,  размотри  поднете  амандмане  и  да 
Скупштину  обавести  за  које  амандмане  предлаже  да  их 
Скупштина општине прихвати, а за које да их одбије. 

Члан 19. 
Општинско  веће  може  да  повуче  предлог  одлуке 

или  другог  акта,  којег  је  поднело  Скупштини  све  до 
завршетка  претреса  по  том  предлогу  на  седници 
Скупштине. 

Члан 20. 
Општинско  веће  може  наложити  Општинској 

управи  у  оквиру  своје  надлежности  да  у  одређеном  року 
припреми  анализу,  информацију  или  извештај  са 
одговарајућим  предлозима,  да  донесе  или  припреми 
одређени акт или предузме радње за које је овлашћена. 

Члан 21. 
У  вршењу  надзора  над  радом Општинске  управе 

Општинско  веће  поништава  или  укида  акте  Општинске 
управе  које  нису  у  сагласности  за  Законом  Статутом  и 
другим  општим  актом  или  одлуком  коју  доноси 
Скупштина општине. 

VIII  ЈАВНОСТ РАДА 

Члан 22. 
Рад Општинског већа доступан је јавности. 
Општинско  веће  обезбеђује  јавност  у  свом  раду: 

присуством акредитованих представника средстава  јавног 
информисања  на  седници;  давањем  информација  преко 
средстава јавног информисања, одржавањем конференција 
чланова  Општинског  већа  са  представницима  средстава 

јавног  информисања  и  стварањем  других  услова  за 
упознавање  јавности  са  одлукама,  ставовима  и  радом 
Општинског већа. 

Члан 23. 
Општинско  веће  у  случају  разматрања одређених 

питања изузетно може ограничити или искључити јавност 
из свог рада. 

Општинско  веће  одређује  који  се  подаци  и 
материјали  припремљени  за  разматрање  на  седници 
Општинског већа чувају као тајна. 

IX  СРЕДСТВА ЗА РАД 

Члан 24. 
Средства за рад Општинског већа обезбеђују се  у 

буџету општине. 
Чланови  Општинског  већа  који  нису  на  сталном 

раду  у  општини  имају  право  на  месечну  награду  за 
обављање  дужности  у  складу  са  посебним  решењем 
Комисије  за  кадровска,  администативна  и  мандатно 
имунитетска питања. 

Члан Општинског већа који се налази на сталном 
раду у општини остварује права из радног односа у складу 
са законом, на основу посебног акта кога доноси Комисија 
за  кадровска,  администативна  и  мандатноимунитетска 
питања. 

X  РАДНА ТЕЛА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Члан 25. 
За разматрање, припремање и давање предлога из 

своје надлежности, за праћење и извршавање својих аката, 
као  и  за  обављање  одређених  задатака  Општинско  веће 
може образовати стална и повремена радна тела. 

Актом  о  образовању  радних  тела  одређују  се 
њихови  задаци,  састав  и  начин  рада,  као  и  рокови  за 
извршавање задатака. 

Чланови  радних  тела  могу  бити  из  реда  чланова 
Општинског  већа  и  из  реда  грађана.  Председник  радног 
тела именује се из реда Општинског већа. 

XI  АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Члан 26. 
Општинско  веће  доноси  опште  и  појединачне 

акте. 
Општи  акти  су:  пословник  о  раду,  правилници, 

упутства, наредбе, закључци и препоруке. 
Појединачни акти су: решења и закључци. 

Члан 27. 
Акте  које  доноси  Општинско  веће  потписује 

Председник општине. 

Члан 28. 
Акти Општинског већа објављују се у Службеном 

глансику  општине  Г.Милановац  када  је  то  самим  актом 
предвиђено.
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XII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 
Ступањем на  снагу  ове Одлуке престаје  да  важи 

Одлука  о  Општинском  већу  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  12/04  и 
1/05). 

Члан 30. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

128. 

На  основу  члана  33.  Закона  о  јавном  дугу 
("Сл.гласник  РС",бр.  61/05),  члана  32.  став  1.  тачка  15. 
Закона  о  локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  Републике 
Србије", бр.129/07) и члана 42. тачка 16. Статута општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац",  бр.20/08),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  3.  септембра 
2008.године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ РАДИФИНАНСИРАЊА 

КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

Члан 1. 
Општина  Горњи  Милановац  може  да  се  задужи 

код  пословних  банака  ради  обезбеђења  средстава  за 
улагање  у  изградњу  и  реконструкцију  локалних  и 
некатегорисаних  путева  на  подручју  месних  заједница 
Општине Горњи Милановац. 

Задуживање  за  ове  намене  може  износити  до 
20.000.000,00 динара. 

Члан 2. 
Општина  Горњи  Милановац  може  да  се  задужи 

код  пословних  банака  ради  обезбеђења  средстава  за 
улагање  у  изградњу,  реконструкцију  и  адаптацију 
грађевинских објеката за потребе  образовања и спорта на 
подручју општине Горњи Милановац. 

Задуживање  за  ове  намене  може  износити  до 
58.000.000,00 динара. 

Члан 3. 
Спровођење  ове  Одлуке  извршиће  надлежни 

извршни органи Општине Горњи Милановац  у  складу  са 
законом и овом Одлуком. 

Члан 4. 
Износ  главнице  и  камате  који  доспева  у  свакој 

години  на  сва  неизмирена  дугорочна  задуживања  за 
финансирање  капиталних  инвестиционих  расхода 
општине  Горњи Милановац,  не  може  бити  већи  од  15 % 
укупно  остварених  текућих  прихода  буџета  општине  у 
претходној  години,  што  је  прописано  чланом  36.  став  3. 
Закона о јавном дугу ("Сл.гласник РС",бр. 61/2005). 

Рок  враћања  кредита  не  може  бити  краћи  од  5 
година,  а  укупни  трошкови  задуживања  не  смеју  бити 
лошији  од  услова  који  важе  у  периоду  спровођења 
поступка  прикупљања    понуда  пословних  банака,  на 
кредитном тржишту, за ову врсту задужења. 

Члан 5. 
Средства  кредита  ће  се  повлачити  сукцесивно 

сагласно  уговорима  о  извођењу  и  динамици  извођења  и 
завршетка  радова  на  наведеним  капиталним 
инвестицијама. 

Члан 6. 
Овлашћује  се  Председник  општине  Горњи 

Милановац да закључи уговор о кредитном задужењу код 
пословне  банке  која  понуди  најповољније  услове,  а  у 
складу са одредбама ове Одлуке. 

Члан 7. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  даном  доношења,  а 

биће  објављена  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

129. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  6.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07), члан 42. став 1. 
тачка  7.    Статута  општине  Горњи  Милановац  (  „Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, бр. 20/08), и Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији члан 54. 
став 1., члан 83. став 1.и члан 2а. став 1. ( „Сл.гласник РС“, 
бр. 80/02 и 61/07), на седници одржаној  3. септембра 2008. 
године,  донела је 

ОДЛУКУ 

о преузимању  права, утврђивања, наплате и контроле 
накнаде за коришћење градског грађевинског 

земљишта 

Члан 1. 
Овом  Одлуком  права  утврђивања,  наплате  и 

контроле  накнаде  за  коришћење  градског  грађевинског 
земљишта,  преузима  Општинска  управа  општине  Горњи
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Милановац  Пореско одељење од ЈП за изградњу општине 
Горњи Милановац. 

Члан 2. 
Права  из члана 1. ове Одлуке преузеће се од ЈП за 

изградњу општине Горњи Милановац почев од 01.01.2009. 
године. 

Члан 3. 
Општинска  управа  –  Пореско  одељење  преузеће 

запослене од ЈП за изградњу општине Горњи Милановац, 
који  обављају послове  утврђивања и  контроле накнаде  за 
коришћење  градског  грађевинског  земљишта,  почев  од 
01.01.2009. године. 

Члан 4. 
До преузимања   права из члана 2. Одлуке,    ЈП за 

изградњу  општине  Горњи  Милановац,  обавезује  се  да 
спроводи управне акте Пореског одељења, а који се односе 
на једнократну таксу на принудну наплату пореза у висини 
од  5%,  од  износа  доспелих  а  неплаћених  пореза,  која  се 
обрачунава  и  приписује  главном  дугу  на  дан  почетка 
поступка  принудне  наплате,  а  која  ће  се  користити  за 
техничко опремање Пореског одељења. 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу 01.01.2009. године. 

Члан 6. 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Горњи Милановац“. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Михаило Вучетић,ср. 

130. 

На  основу  члана  42.  и  47.  Закона  о  заштити  од 
елементарних  и  других  већих  непогода  ("Сл.гласник 
СРС",бр.20/77,  24/85...  и  Сл.гласник  РС",бр.53/93,  67/93, 
48/94.  и  101/05.  и  др.  закон)  и  члана  42.  и  124.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М.",бр.  20/08), Скупштина  општине  Горњи Милановац, 
на седници одржаној 3. септембра 2008.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПРОГЛАШЕЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ ЗА ПОДРУЧЈЕ ЗАХВАЋЕНО 
ЕЛЕМЕНТАРНОМ НЕПОГОДОМ 

Члан 1. 
Проглашава  се  општина  Горњи  Милановац  за 

подручје  захваћено  елементарном  непогодом  због  појаве 
клизања земљишта и земљотреса у готово свим насељеним 
местима општине. 

Члан 2. 
Налаже  се  свим  надлежним  органима,  јавним 

предузећима  и  службама  да  у  складу  са  својим 
овлашћењима  хитно  предузму  неопходне  мере  ради 
отклањања  и  спречавања  насталих  штета  и  безбедности 
грађана и њихове имовине. 

Члан 3. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  даном  доношења  и 

биће  објављена  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

131. 

На  основу  члана  32.  став  1.    тачка  6.  Закона  о 
локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, број 129/07), члана 42. 
став  1  тачка  7 Статута  општине  Горњи Милановац  („Сл. 
гласник  општине  Г.  Милановац,  број  20/08),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац    на  седници  одржаној  3. 
септембра 2008. године, донела  је 

О Д Л У К У 
о измени  Одлуке о оснивању Дома здравља 

Горњи Милановац 

Члан 1. 
У  Одлуци  о  оснивању  Дома  здравља  Горњи 

Милановац („ Службени гласник општине Г. Милановац“, 
број 6/2008),  члан 2. став 2. и 3. мења се и гласи: 

„ Седиште Дома здравља је у Горњем Милановцу, 
улица Тихомира Матијевића број 1“. 

Дом  здравља  обавља  делатност  на  примарном 
нивоу здравствене заштите. 

Члан 2. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

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

објављивања у Службеном гласнику општине Горњи 
милановац. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср.
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132. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  6.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гл.РС",  бр.  129/07),  члана  42. 
став  1.  тачка  10.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  20/08),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  3. 
септембра 2008. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Одлуку  Привременог 
Управног  одбора  Дома  здравља  Горњи  Милановац  о 
изменама  и  допунама  Статута  Дома  здравља  Горњи 
Милановац,  донете  на  седници  Привременог  Управног 
одбора Дома здравља Горњи Милановац, под бројем 403 
06916/08 од 19. 08. 2008. године. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

На  основу  члана  136.  став    1.  тачка  1.  Закона  о 
здравственој  заштити  („Сл.гласник  РС“  број  107/05), 
Привремени  Управни  одбор  Дома  здравља  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  19.  08.  2008.  2008. 
године усвојио је 

ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ СТАТУТА 
ДОМА ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
У  Статуту  Дома  здравља  Горњи  Милановац 

/“Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац“  број 
20/2008 / члан 6. став 2. мења се и гласи: 

„Седиште  Дома  здравља  је  је  у  Горњем 
Милановцу, ул. Тихомира Матијевића бр. 1. 

Члан 2. 
Члан 14. мења се и гласи: 
„Дом  здравља  обавља  здравствену  делатност  у 

Горњем Милановцу и то: 
1.  Прати  здравствено  стање  становништва  у 

области за коју је основана и  предузима и предлаже мере 
за његово унапређивање; 

2.  Прати  и  спроводи  методе  и  поступке 
превенције,  дијагностике,  лечења  и  рехабилитације 
засноване  на  доказима,  а  нарочито  утврђене  стручно 
методолошке и доктринарне протоколе; 

3.  Обезбеђује  услове  за  стално  стручно 
усавршавање својих запослених; 

4. Спроводи програме здравствене заштите; 
5.  Спроводи  мере  ради  спречавања  нежељених 

компликација  и  последица  при  пружању  здравствене 
заштите,  као  и  мере  опште  сигурности  за  време  боравка 
грађана  у  здравственим  установама  и  обезбеђује  сталну 
контролу ових мера; 

6.  Организује  и  спроводи  мере  сталног 
унапређења квалитета стручног рада; 

7.  Организује  и  спроводи  мере  у  случају 
елементарних  и  других  већих  непогода  и  ванредних 
прилика; 

8.  Организује  ,  односно  обезбеђује  мере  за 
одлагање  ,  односно  уништавање  медицинског  отпада,  у 
складу са законом; 

9. Обавља друге послове , у складу са законом. 
Дом  здравља  у  Горњем  Милановцу  може 

обављати  фармацеутску  здравствену  делатност  ,  за 
сопствене потребе; 

У  обављању  делатности  Дом  здравља  остварује 
пуну  сарадњу  са  другим  здравственим,  социјалним, 
образовним  и  другим  установама  и  организацијама  за 
припремање  и  спровођење  програма  за  очување  и 
унаређење здравља. 

Делатности Дома здравља су обухваћене следећим 
шифрама из Класификације делатности: 

85 120  Медицинска пракса: 
85 130  Стоматолошка пракса: 

85 142 – Остали видови здравствене заштите. 

Члан 3. 
Члан 15. мења се и гласи: 
„У  обављању  здравствене  делатности  на 

примарном  нивоу  Дом  здравља  пружа  превентивне, 
дијагностичке,  терапеутске  и  рехабилитационе 
здравствене  услуге  за  све  категорије  становништва  у 
складу  са  законом и  то  из:  опште медицине,  педијатрије, 
гинекологије,  медицине  рада,  хитне  медицинске  помоћи, 
поливалентне  патронаже,  кућног  лечења  и  здравствене 
неге,  стоматолошке  здравствене  заштите,  социјалне 
медицине са информатиком и статистиком, , фармацеутске 
здравствене  делатности,  психијатрије,  офтамологије, 
оториноларингологије и спортске медицине. 

У оквиру своје делатности Дом здравља: 
1. прати здравствено стање становништва, услове, 

начин и обим коришћења здравствене заштите, предлаже и 
предузима мере за њихово унапређење: 

2.  подноси  периодичне  извештаје  органима 
локалне самоуправе о здравственом стању становништва , 
сопственом раду и резултатима предузетих мера заштите: 

3.  обезбеђује  услове  за  стално  стручно 
усавршавање  запослених  и  побољшање  организације  и 
услова рада: 

4. спроводи мере сталног унапређења квалитета и 
унутрашњу проверу квалитета стручног рада запослених.“ 

Члан 4. 
Члан 16. мења се и гласи: 

„У Дому здравља организују се следеће службе: 
Здравствена заштита деце; 
Здравствена заштита школске деце; 
Здравствена заштита жена; 
Здравствена  заштита  одраслих  становника  са 

центром за превентивне здравствене услуге: 
Здравствена заштита радника; 
Хитна  медицинска  помоћ  са  санитетским 

превозом; 
Кућно лечење и нега; 
Поливалентна патронажа; 
Стоматолошка здравствена заштита; 
Правни,  економскофинансијски,  технички  и 

други слични послови.
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Дом  здравља  обезбеђује  радиолошку, 
лабораторијску  и  другу  дијагностику  преко  Опште 
болнице Горњи Милановац. 

Образовање  ужих    организационих  јединица  у 
оквиру  служби  и  просторно  извдвојених  здравствених 
станица  и  здравствених  амбуланти  уређује  са  актом  о 
организацији и систематизацији, који  доноси директор, уз 
сагласност оснивача у складу са Законом . 

Члан 5. 
Члан 19. мења се и гласи: 
„За  директора  Дома  здравља  може  бити 

именовано  лице,  које  поред  општих  услова  прописаних 
законом, испуњава следеће посебне услове: 

  да  има  завршен медицински  или  стоматолошки 
факултет , да има најмање 5 година радног стажа у области 
здравствене  заштите    или  да  има  завршен  правни  или 
економски факултет  са завршеном едукацијом из области 
здравственог  менаџмента  и  најмање  5.  година  радног 
стажа у области здравствене заштите. 

Ако  за  директора  Дома  здравља  није  именовано 
лице  са  високом  школском  спремом  здравствене  струке, 
већ лице са завршеном високом школском спремом друге 
струке,  заменик директора мора  да  буде  лице  са  високом 
школском спремом здравствене струке.“ 

Члан 6. 
У осталим деловима Статут остаје непромењен. 

Члан 7. 
Ове  измене  и  допуне  Статута,  по  добијању 

сагласности оснивача, постаће саставни део Статута Дома 
здравља који је Привремени управни одбор донео 23. јуна 
2008. године након чега ће се урадити пречишћени текст. 

Статут  са  изменама  и  допунама  ступа    на  снагу 
осмог  дана  од  дана  објављивања  на  огласној  табли Дома 
здравља. 

40306916/08 
19.08.2008.године 

ПРЕДСЕДНИК 
Привременог управног одбора 

Др. Михаило Јовичић,ср. 

133. 

На  основу  чл  27.  Закона  о  јавним  предузећима  и 
обављању  делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС" бр. 25/00 и 25/02) члана 32. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи  ("Сл.гл.РС",  бр.  129/07)  и  члана  42.  став  1. 
тачка  9.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  20/08од  07.  07.  2008. 
године),  Скупштина  општине  Г.Милановац  на  седници 
одржаној 03. септембра 2008.години донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  Јавном  комуналном 
предузећу  «Горњи  Милановац»  на  измену  Програма 
пословања  ЈКП  "Горњи  Милановац"  за  2008.  годину, 

усвојеног  на  седници Управног  одбора  ЈКП Одлуком  бр. 
4397 од 07. 08. 2008. године. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

134. 

На основу чл 27. Закона о  јавним предузећима и 
обављању  делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС" бр. 25/00 и 25/02) и члана 42. став 1. тачка 10. и 124. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08),  Скупштина  општине 
Г.Милановац  на  седници  одржаној  03.  септембра 
2008.години донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора 
ЈКП  "Горњи  Милановац"  Горњи  Милановац  бр.  4398  од 
07.  08.  2008.  године    о  измени  Статута  ЈКП  "Горњи 
Милановац" Горњи Милановац. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

Јавно комунално предузеће 
"Горњи Милановац" 
Број:4398 
Датум: 07.08.2008. године 

На  основу члана  56.  став  1. Статута  ЈКП  "Горњи 
Милановац" УО  предузећа  на    II  седници  одржаној  дана 
07.  08.  2008.  године,  решавајући по  трећој  тачки дневног 
реда, донео је следећу: 

О Д Л У К У 

I  Усваја  се  предлог  измене  Статута  ЈКП  "Горњи 
Милановац" па се 

 Члан 18. Статута ЈКП "Горњи Милановац" мења 
у целини тако да гласи: 

"Организациони делови предузећа су: 
1. Сектор "Водовода и канализације"; 
2. Сектор "Комуналних услуга" 
3. Сектор "Заједничких служби" и 
4. Сектор "Екологије". 

  Члан  19.  Статута  ЈКП  "Горњи  Милановац"  се 
мења у целини тако да гласи: "У оквиру Сектора образују
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се  радне  јединице  као мање организационе    целине,  ради 
ефикасније  организације  и  извршавања    појединачних 
послова  неопходних за обављање делатности предузећа. 

У  оквиру  радне  јединице  "Дистрибуција  и 
одржавање  ВиК"  образују  се  одсеци  као  мање 
организационе  целине,  ради  ефикасније  организације  и 
извршавања послова неопходних за обављање делатности 
ове  радне  јединице.  Положај  и  организација  радних 
јединица  и  одсека  у  оквиру  сектора  уређује  се 
Правилником о унутрашњој организацији предузећа" 

 У члану 91. после става 2. додаје се нови став 3. 
који гласи:

"Предузеће  може,  у  складу  са  законом,  основати 
зависно  друштво  капитала  за  обављање  делатности  из 
предмета  свог  пословања  утврђеног  оснивачким  актом. 
Јавно  предузеће  према  зависном  друштву  капитала,  има 
права,  обавезе  и  одговорности  које  има  оснивач  јавног 
предузећа  према  јавном  предузећу.  На  акт  о  оснивању 
зависног  друштва  капитала  сагласност  даје  оснивач  ЈКП 
"Горњи Милановац", СО Горњи Милановац". 

II  Све  одредбе  Статута  које  нису  у  сагласности  са  овом 
одлуком престају да важе. 

III  Одлуку  о  измени  Статута  ЈКП  "Горњи  Милановац, 
доставити оснивачу СО Горњи Милановац, на разматрање 
и усвајање. 

Председник Управног одбора 
Милан Ђукановић,ср. 

135. 

На  основу чл  27.  Закона  о  јавним предузећима и 
обављању  делатности  од  општег  интереса  ("Сл.гласник 
РС" бр. 25/00 и 25/02) члана 32. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07), члан 42. став 1. 
тачка  9.    Статута  општине  Горњи  Милановац  (  „Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  бр.  20/08), 
Скупштина општине Г.Милановац на седници одржаној 3. 
септембра 2008.години донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  Јавном  предузећу  за 
изградњу  општине  Г.Милановац  на  измену    Програма 
пословања  Јавног  предузећа  за  изградњу  Општине 
Г.Милановац  у  делу Финансијског  плана  за  2008.годину, 
усвојеног  на  седници  Управног  одбора  ЈП  за  изградњу 
Одлуком бр. 1699 од 30.07.2008.године. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,ср. 

136. 

На  основу  члана  32.  тачка  8.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07) и  члан 42. став 
1.    тачка  9.    Статута  општине  Горњи  Милановац  (  „Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  бр.  20/08), 
Скупштина општине Г.Милановац на седници одржаној 3. 
септембра 2008.години донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о  престанку рада 
Друштва  за  производњу,  трговину,  туризам  и  услуге 
"Успомена"  Д.О.О.,  коју  је  донео  Управни  одбор 
Туристичке  организације општине Горњи Милановац под 
бројем 136/08 од 8.8.2008. године. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

137. 

На  основу  члана    46.  став  1.  тачка  1.  Закона  о 
локалним  изборима  ("Сл.гл.  РС",бр.  129/07)  и  члана  9. 
Пословника  Скупштине  општине  Г.Милаовац 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.  21/08),  Скупштина 
општине Г.Милановац, на седници одржаној 3. септембра 
2008. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I 
Радовану  Дрињаковићу,  Нова  Србија    мр 

Велимир  Илић,  престаје  мандат  одборника  Скупштине 
општине Горњи Милановац, због поднете оставке. 

II 
Решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106937/08  ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср.
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138. 

На  основу  члана    46.  став  1.  тачка  1.  Закона  о 
локалним  изборима  ("Сл.гл.  РС",бр.  129/07)    и  члана  9. 
Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.  21/08),  Скупштина 
општине Г.Милановац, на седници одржаној 3. септембра 
2008.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I 
Радовину  Албијанићу,  Демократска  странка 

Србије    др  Војислав  Коштуница,  престаје  мандат 
одборника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  због 
поднете оставке. 

II 
Решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106937/08  ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

139. 

На  основу  члана  9.    Пословника  Скупштине 
општине  Г.Милаовац  ("Сл.гласник  општине  Г.М",бр. 
21/08),  Скупштина  општине  Г.Милановац,  на  седници 
одржаној 3. септембра 2008. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I 
Бошку Миловановићу, Нова Србија  мр Велимир 

Илић, потврђује се мандат одборника Скупштине општине 
Горњи Милановац. 

II 
Решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106937/08  ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

140. 

На  основу  члана  9.  Пословника  Скупштине 
општине  Г.Милаовац  ("Сл.гласник  општине  Г.М",бр. 
21/08),  Скупштина  општине  Г.Милановац,  на  седници 
одржаној 3. септембра 2008. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I 
Павлу  Брковићу,  Демократска  странка  Србије   

др  Војислав  Коштуница,  потврђује  се  мандат  одборника 
Скупштине општине Горњи Милановац. 

II 
Решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:40106937/08  ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

141. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  20.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.129/07),  члана 
46,  47.  и  124.  Статута  општине  Г.Милановац 
(„Сл.гл.општине  Г.Милановац“,  бр.20/08)  и  члана  58.  и 
131.  Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
(„Сл.гл.општине  Г.Милановац“,  бр.  21/08),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  3. 
септембра 2008. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

КАДРВОСКА АДМИНИСТРАТВНА И МАНДАТНО 
ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВА  СЕ  Радован  Дрињаковић, 
дужности члана Комисије  за  кадровска,  административна 
и  мандатно  имунитетска  питања  Скупштине  општине 
Горњи Милановац. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац. 

Број:40106937/2008 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср.
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142. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гл.РС",бр.129/07),  чланова 
46.,47.  и  124.  Статута  општине  Горњи  Милановац, 
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 20/08) и чланова 63. и 131. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 21/08)  Скупштина општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној    3.  септембра 
2008.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ 

1.  РАЗРЕШАВА  СЕ  Радован  Дрињаковић, 
дужности члана Комисије за планове општине. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

143. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гл.РС",бр.129/07),  чланова 
46.,47.  и  124.  Статута  општине  Горњи  Милановац, 
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 20/08) и чланова 62. и 131. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 21/08)  Скупштина општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној    3.  септембра 
2008.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И 
УСТАНОВА 

1.  РАЗРЕШАВА  СЕ    Радован  Дрињаковић, 
дужности  члана  Комисије  за  давање  предлога  назива 
улица, тргова и установа. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

144. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  20.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.129/07),  члана 
46,  47.  и  124.  Статута  општине  Г.Милановац 
(„Сл.гл.општине  Г.Милановац“,  бр.20/08)  и  члана  58.  и 
131.  Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
(„Сл.гл.општине  Г.Милановац“,  бр.  21/08),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  3. 
септембра  2008. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРВОСКА 

АДМИНИСТРАТВНА И МАНДАТНО 
ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  БИРА  СЕ  Јован  Матијевић,  пензионер  из 
Луњевице,  одборник  Скупштине  општине,  за  члана 
Комисије  за  кадровска,  административна  и  мандатно 
имунитетска  питања  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац. 

Број:40106937/2008 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

145. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гл.РС",бр.129/07),  чланова 
46.,47.  и  124.  Статута  општине  Горњи  Милановац, 
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 20/08) и чланова 63. и 131. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 21/08)  Скупштина општине
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Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној    3.  септембра 
2008.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ 

1.  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Срђан  Милићевић,  одборник 
Скупштине  општине,  за  члана  Комисије  за  планове 
општине. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

146. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гл.РС",бр.129/07),  чланова 
46.,47.  и  124.  Статута  општине  Горњи  Милановац, 
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 20/08) и чланова 62. и 131. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник општине Г.М,бр. 21/08)  Скупштина општине 
Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној    3.  септембра 
2008.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И 
УСТАНОВА 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ  Бошко Миловановић, одборник 
Скупштине  општине,  за  члана  Комисије  за  давање 
предлога назива улица, тргова и установа. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

147. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник РС",бр.42/91, 71/94 и 79/05)   члана 11. и 13. 
Одлуке  о  оснивању Установе  у  области  физичке  културе 

("Сл.гласник  општине  Г.М."бр.6/95,  8/95  и  7/97.)  и  члана 
131.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац",  21/08),    Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  3. 
септембра 2008.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ  ОДБОРА УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

I 
РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  чланови  Управног  одбора 

Установе у области физичке културе Г.Милановац, из реда 
запослених и то: 

 Милош Поњавић, професор и 
 Момо Милошевић, професор физичке културе. 

II 
У  Управни  одбор  Установе  у  области  физичке 

културе Г.Милановац, из реда запослених именују се и то: 

  Глишовић  Божидар,  референт    обрачунски 
радник 

 Радуловић Мира, шеф рачуноводства 

III 
Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Горњи Милановац. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

148. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним  службама 
("Сл.гласник РС",бр.42/91, 71/94 и 79/05)   члана 11. и 13. 
Одлуке  о  оснивању Установе  у  области  физичке  културе 
("Сл.гласник  општине  Г.М."бр.6/95,  8/95  и  7/97  и  члана 
131.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац",  21/08),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  3. 
септембра 2008.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ  ОДБОРА УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

I 
РАЗРЕШАВА  СЕ  Милошевић  Момо,  тренер 

техн.секретар  Спортског  савеза  општине  дужности  члана 
Надзорног  одбора  Установе  у  области  физичке  културе 
Г.Милановац, из реда запослених.
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II 
ИМЕНУЈЕ  СЕ  Милошевић  Момо,  тренер 

техн.секретар  Спортског  савеза  општине  у  Надзорни 
одбор Установе  у области физичке културе Г.Милановац, 
из реда запослених. 

III 
Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Горњи Милановац. 

Број: 40106937/08 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Михаило Вучетић,ср. 

АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

47. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 4054641231/08 
4.08.2008.год. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Председник  Општине  као  Извршни  орган 
општине Горњи  Милановац, решавајући по захтеву Јавног 
предузећа  за  изградњу  општине  Горњи  Милановац  и 
предлогу  Општинског  јавног  правобраниоца  Горњи 
Милановац  у  вези  са  захтевом  за  закуп  и  доделу  на  99 
година  неизграђеног  грађевинског  земљишта,  применом 
одредби члана 81. и 82. Закона о планирању и изградњи, ( 
" Сл. гл. РС ", бр. 47/03 ), члана 45. Одлуке о грађевинском 
земљишту  и  условима  за  регулисање  имовинско  правних 
односа  у  поступку  грађевинске  легализације  (  "  Сл.  гл. 
Општине Горњи Милановац  "  бр.  9/03  ),  члана  4.  став  3. 
Одлуке  о  поступку  и  условима  за  закуп  осталог 
грађевинског  земљишта  у  државној  својини,  закупу  на 
пословним  објектима  и  одређивању  привремених 
монтажних објеката ( " Сл. гл. Општине Гор. Милановац " 
бр. 14/04 ) и одредби поступка из члана 192. и 255. Закона 
о општем управном поступку ( "Сл. лист СРЈ" бр. 33/97 и 
31/01 ), у поступку непосредне погодбе доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени решења  број 40546455/05 од 26.07.2005. 
године  и решења бр. 405464123/08 од 25.07.2008. 

године 

1. Мења  се и исправља став 1. изреке решења 
Председника  општине  Горњи  Милановац  број  405 
464123/08 од 25.07.2008.године, тако што се мења текст 

решења  који  гласи  :  "Закупцу  Јавном  предузећу  за 
изградњу  Општине  Горњи  Милановац  и  закупцу 
Грађевинској  дирекцији  Србије  ДОО  Београд  у 
правном статусу заједничког закупа на по 1/2 права на 
идеалном  делу  осталог  грађевинског  земљишта  у 
државној  својини  "  тако  што  се  променом  решења  у 
исправци добија правни садржај коначног текста става 
2. изреке решења у правном  садржају који  је  утврђен 
тачкама 2, 3, и 4. изреке овог исправљеног решења . 

2.  Додељује  се  у  закуп  на  99  година  остало 
неизграђено  грађевинско  земљиште  у  државној 
својини,  означено  као  к.п.  број  1/2,  КО  Горњи 
Милановац  у  површини  0.05.41  ха,  к.п.  број  1/3  КО 
Горњи Милановац у површини 0.05.87 ха, к.п. број 1/4 
КО Горњи Милановац , у површини 0.16.12,    к.п. број 
1/5  Ко  Горњи  Милановац,  површине  0.05.88  ха,  к.п. 
број 1/6 КО Горњи Милановац, површине 0.06.82 ха и 
к.п.  број  1/7 КО Горњи Милановац,  површине  0.00.33 
ха,  закупцу  Јавном  предузећу  за  изградњу  општине 
Горњи  Милановац  у  заједничком  учешћу  права  на 
закуп  од  19%  идеалног  дела  у  односу  на  укупну 
површину  грађевинског  земљишта    и  закупцу 
Грађевинској  дирекцији  Србије  ДОО  Београд  у 
правном  статусу  заједничког  закупа  на  процентном 
учешћу у заједничком закупу од 81% идеалног дела  у 
односу на укупну површину  грађевинског  земљишта  , 
а  према  наведеним  процентима  појединачно  према 
свакој  појединачно  означеној  катастарској  парцели  и 
површини парцеле  ,  сразмерно укупно нето  стамбеној 
површини зграда које се граде на локацији "Ивице", а 
све то на осталом грађевинском земљишту у државној 
својини,  ради  изградње  објеката  за  становање  на 
локацији " Ивице објекти Дирекције за обнову земље 
". 

3.  На  основу  клаузуле  правноснажности  овог 
решења,  извршиће  се  упис  и  укњижба  права  на 
непокретности правних лица означених, ставом 1. и 2. 
изреке  решења,  код  РГЗСлужба  за  катастар 
непокретности Горњи Милановац. 

4.  Решење  по  правноснажности  објавити  у 
Службеном гласнику општине Горњи Милановац. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Општинском  јавном  правобранилаштву 
достављен је захтев Јавног предузећа за изградњу општине 
Горњи  Милановац  бр.  1660.  од  25.07.2008.године,  за 
измену  правоснажног  решења  број  40546455/05  од 
26.07.2005.год.  донетог  од  надлежног  извршног  органа 
општине  председника општине, којим  је ЈП за изградњу 
општине  Горњи  Милановац,  додељено  у  закуп  на  99 
година  остало  неизграђено  грађевинско  земљиште  у 
државној својини описано као к.п. бр. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 
и 1/7, све парцеле у КО Горњи Милановац. 

Како  је  након  доношења  предметног  решења 
извршног органа општине Горњи Милановац бр. 405464 
55/05 од 26.07.2008.године, које  је постало правноснажно 
10.08.2005.године, поред ЈП за изградњу, за суинвеститора 
градње  именована  Грађевинска  дирекција  Србије  ДОО 
Београд,  са  седиштем  Булевар  краља  Александра  84,  на 
које  заједнички  гласе  грађевинска  дозвола  бр.  406351 
275/06  од  13.04.2007.године  и  одобрење  за  градњу  бр.  4
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06351883  од  5.05.2007.  године,  то  је  ЈП  за  изградњу 
предложило измену предметног решења о додели у закуп 
неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини, 
а све у циљу исправке и то у ставу 1. истог решења, тако 
што ће се утврдити проценат учешћа у заједничком закупу 
на грађевинском земљишту сразмерно праву на станове  у 
односу на укупну нето пројектовану површину станова од 
5.181,76  м2,    и  грађевинског  земљишта  одредити  право 
заједничког закупа на 99 година ЈП за изградњу општине 
Горњи  Милановац,  проценат  од  19  %  учешћа  у 
заједничком  закупу  грађевинског  земљишта    и 
Грађевинској  дирекцији  Србије  ДОО  Београд,  проценат 
учешћа у зјаедничком закупу грађевинког земљишта од 81 
% идеалног дела грађевинског земљишта ради изградње и 
довршетка радова на четири зградедве ламеле, од укупно 
80  стамбених  јединица  на  локацији  "  Ивице  "  Горњи 
Милановац. 

Надлежни  извршни  орган,  је  на  основу 
расположиве  документације,  приложеног  уговора  о 
заједничкој  изградњи  број  145235  од  12.08.2005.године, 
Анекса  I  Уговора  о  заједничкој  изградњи  Ов.  број 
4914/2008  закљученог  код  Општинског  суда  Горњи 
Милановац  18.07.2008.  године,  листова  непокретности 
предметних  парцела,  утврдио  да  су  стечени  законски 
услови за измену и допуну правноснажног  решења број 4 
0546455/05  од  26.07.2005.године,  на  основу  примене 
одредбе члана 255. Закона о општем управном поступку. 

На  основу  дате  сагласности  овлашћеног  правног 
заступника  Грађевинске  дирекције  Србије  ДОО  Београд, 
Милице  Стевановић,  у  поступку  непосредне  примене  и 
извршења  члана  7.  Анекса  I  уговора  о  заједничкој 
изградњи  и  поднетог  писменог  захтева  странке,  ЈП  за 
изградњу  општине  Горњи  Милановац,  а  по  предлогу 
Општинског  јавног  правобраниоца  општине  Горњи 
милановац, који је у поступку  прибавио пуномоћје РЈПа 
одељење  Краљево,  извршни  орган  је  примењујући 
материјално правне одредбе члана 81. Закона о планирању 
и изградњи, донео решење према садржају из диспозитива. 

УПУТСТВО  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ:  Против 
овог  Решења  може  се  покренути  управни  спор  пред 
Окружним  судом  у  Чачку,  тужбом  у  року  од  30  дана  од 
дана достављања решења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

48. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Бр. 1464125/08 
18.08.2008. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи,  члана  8.  (а  )  Закона  о  средствима  у  својини 

Републике  и  члана  58.  Статута  Општине  Горњи 
Милановац доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДОДЕЉУЈЕ СЕ  на фактичко  коришћење  и 
одржавање Библиотеци "Браћа Настасијевић"  Горњи 
Милановац  службени    простор  у  згради  Окружног 
начелства  у  Горњем Милановцу,  трг  Кнеза  Михаила 
број  1,  и  то  службена  просторија  на  првом  спрату, 
површине  око  65  м2    предходно  коришћена  од 
"Редакције Таковских новина"   Горњи Милановац, а 
за намене "Дечјег одељења библиотеке"  . 

2.  ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ    овлашћено  лице 
Библиотеке "Браће Настасијевић" да преузме кључеве 
и  службени  простор  од  вршиоца  дужности  Директора 
Културног центра Горњи Милановац  ,  са      20.08.2008. 
године  у  циљу  припреме  и  опремања  простора    за 
функионисање редовне делатности . 

3. Ово Решење објавити у "Службеном Гласнику" 
Општине Горњи Милановац. 

О б р а з л о ж е њ е 

Библиотека  "Браћа  Настасијевић"  Горњи 
Милановац, поднела је захтев извршном органу општине  
Председнику општине, за коришћење службене просторије 
на  првом  спрату  "Зграде  окружног  начелства"  у  Горњем 
Милановцу  ,  улица  Трг  Кнеза  Михајла  бр.  1,  а  ради 
пресељења  односно  проширења  службеног  простора  за 
обављање  службене  делатности  "Дечијег  одељења 
библиотеке" . 

У поменутом захтеву од 12.08.2008. године , број 
захтева  177.  ,  опредељује  се  коришћење  досадашњег 
простора    "Дечјег  одељења библиотеке" као простор који 
ће  се  искористити  за  намену  Научног  одељења    са 
читаоницом за студенте . 
Извршни  орган  општине  је  по  поднетом  захтеву,  а  по 
провери  чињенице  расположивости  службеног  простора, 
прихватио поднети захтев подносиоца. 

Ово  решење  у  правном  садржају  не  дира  у 
својинска овлашћења Републике Србије ,  нити има правно 
дејство у односу на својинска и имовинска права странака 
,  већ  представља  правни  акт  којим  се  уређује  фактичко 
коришћење , намена и одржавање објекта. 

На основу ових правних чињеница и одговарајуће 
потребе  за  коришћењем  службених  просторија  донето  је 
Решење према садржају из диспозитива. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  Ово  Решење 
представља  појединачни  акт  извршног  органа  општине 
против кога се не може водити управни спор . 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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49. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 161097/08 
19.08.2008. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  став  1.  тачка  5  Закона  о 
локалној  самоуправи  (“Сл.  гласник  РС“,  број  129/07), 
члана  58.  став  1.  тачка  16  Статута  општине  Горњи 
Милановац  („Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, број 20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

НАРЕЂУЈЕМ    директору  Основне  школе  „Краљ 
Александар  I“  у  Горњем Милановцу Слободану Пантићу 
да изврши чишћење објекта наведене школе у потпуности, 
најкасније до петка  22.08.2008. године. 

Са чишћењем започети одмах. 
Ово  решење  објавити  у  Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац. 

О б р а з л о ж е њ е 

Институт  “Кирило  Савић“  из  Чачка    упутио  је 
захтев Председнику општине Горњи Милановац у коме је 
затражио  да  се  што  хитније  изврши  чишћење  објекта 
Основне  школе  „Краљ  Александар  I”  у  Горњем 
Милановцу  у  потпуности  (  од  преосталог  грађевинског 
материјала,  прашине  и  слично),  а  како  би  исти  могли 
приступити  техничком  пријему  објекта,  који  ће  се 
извршити 22.08.2008. године. 

У  време  вршења  техничког  пријема  у  школи  не 
може бити нико од грађевинских радника, изузев радника 
који изводе радове на постављању подова. 

ПРАВНА  ПОУКА:  Ово  решење  представља 
појединачни правни акт и против њега се не може изјавити 
жалба, већ незадовољна страна може покренути захтев за 
заштиту законитости пред надлежним министарством. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

50. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1023285/08 
21.08.2008.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 
)“Сл.  гласник  РС“,  број  129/07)  и  члана  58.  Статута 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 

Горњи Милановац“, број 20/08), а у вези са чланом 20. став 
1.  Закона  о  привредним  друштвима  („Сл.  Гласник  РС“, 
број 125/04), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

Даје  се  претходна  сагласност  за  оснивање 
друштва  са  ограниченом  одговорношћу  са  седиштем  у 
Београду,  чије  пословно име  гласи  „ Takovo Agrar“ d.o.o. 
Београд. 

Ово  решење  објавити  у  „  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

51. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 15531506 
19.08.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  Став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.),  члана 48. ст. 
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02, 
87/02,  61/05др.закон,  66/05,  101/05др.закон,  62/06 
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана 
58.  Статута  општине  Горњи  Милановац(”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и 
члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац,  бр. 
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац  за  2008.  годину  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац"  бр.35/2007,6/08,13/08,20/08), 
Раздео  2    Председник  општине,  организациона  шифра 
80198,  глава  2.1,  функција  110,  позиција  24,  економска 
класификација  499    Средства  резерве    Текућа  буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
500.000,00  динара,  на  име  помоћи  за  адаптацију  зграде 
седишта  садашње  црквене  куће  у  Горњем  Милановцу  ( 
ул.Рајићева 80). 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  02Председник  општине,  глава  2.1  , 
функција  110Извршни  и  законодавни  органи,  позиција 
21/12, економска класификација 481донације невладиним 
организацијама. 

3.Средства  из  тачке  1.  Овог  решења  пренети  на 
жиро рачун Црквене општине Г.Милановац код Чачанске 
банке број:155465028. 

4.О  реализацији  овог  решења  стараће  се Одељење 
за привреду и финансије.
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5.Oво  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

52. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401227 
22.08.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  Став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.),  члана 48. ст. 
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02, 
87/02,  61/05др.закон,  66/05,  101/05др.закон,  62/06 
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана 
58.  Статута  општине  Горњи  Милановац(”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и 
члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац,  бр. 
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац  за  2008.  годину  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац"  бр.35/2007,6/08,13/08,20/08), 
Раздео  2    Председник  општине,  организациона  шифра 
80198,  глава  2.1,  функција  110,  позиција  24,  економска 
класификација  499    Средства  резерве    Текућа  буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
37.400,10  динара,  на  име  накнадних  радова  на 
Неуропсихијатрији  и  неурологији(„  Занком93“доо,по 
рн.27/08.) 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04Општинска  управа,  глава  01  , 
функција  620развој  заједнице,  позиција  43/2,  економска 
класификација 511зграде и грађевински објекти. 

3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се Одељење 
за привреду и финансије. 

4.Oво  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

53. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401228 
26.08.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  Став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.),  члана 48. ст. 
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02, 
87/02,  61/05др.закон,  66/05,  101/05др.закон,  62/06 
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана 
58.  Статута  општине  Горњи  Милановац(”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и 
члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац,  бр. 
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац  за  2008.  годину  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац"  бр.35/2007,6/08,13/08,20/08), 
Раздео  2    Председник  општине,  организациона  шифра 
80198,  глава  2.1,  функција  110,  позиција  24,  економска 
класификација  499    Средства  резерве    Текућа  буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
78.000,00  динара,  на  име  накнаде  трошкова  регистрације 
два  аутомобила,  Општинској  управи  општине  Горњи 
Милановац. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04Општинска  управа,  глава  01  , 
функција  130Опште  услуге,  позиција  40,  економска 
класификација 482порези, обавезне таксе и казне. 

3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се Одељење 
за привреду и финансије. 

4.Oво  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

54. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број :1404463 
28.08.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу    члана  44.став  3  и  5..Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС”  бр.129/2007.),  члана  58. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (”Службени  гласник
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општине Горњи Милановац”,  бр.20/08)  и  члана 5.и  чл.18. 
Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за  2008.годину 
(”Службени  гласник  општине  Г.Милановац” 
бр.35/07,6/08,13/08,20/08) председник доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за 
2008.годину("Сл.гласник  општине  Г.Милановац", 
бр.35/07,6/08,13/08,20/08), Раздео 04  Општинска 
управа,  глава  05,  функција  760Дом 
здравља,позиција  60,  економска  класификација 
463трансфери  осталим  нивоима 
власти,одобравају  се  средства  у  износу  од  = 
28.000,00 динара за набавку два клима уређаја за 
потребе  Службе  хитне  медицинске  помоћи 
Дома здравља  из Г.Милановца. 

2.  Средства из тачке 1. овог решења пренети на жиро 
рачун Здравственог центра број: 84029266774, са 
назнаком за хитну медицинску помоћ. 

3.  О реализацији овог решења стараће се одељење за 
привреду и финансије. 

4.  Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

55. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401229 
29.08.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  Став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.),  члана 48. ст. 
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02, 
87/02,  61/05др.закон,  66/05,  101/05др.закон,  62/06 
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана 
58.  Статута  општине  Горњи  Милановац(”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и 
члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац,  бр. 
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац  за  2008.  годину  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац"  бр.  35/2007,  6/08,  13/08,  20/08), 
Раздео  2    Председник  општине,  организациона  шифра 

80198,  глава  2.1,  функција  110,  позиција  24,  економска 
класификација  499    Средства  резерве    Текућа  буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
34.639,00 динара, Црвеном крсту Горњи Милановац, на 
име  накнаде  трошкова  регистрације  возила  марке 
„мерцедес“, које користи Еколошка канцеларија. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04Општинска  управа,  глава  10, 
функција  090Друштвене  и  хуманитарне  организације, 
позиција  81/1,  економска  класификација  481донације 
невладиним организацијама. 

3. Средства из  тачке  1.  овог решења  уплатити на 
жирорачун број: 2051934074. 

4.О  реализацији  овог  решења  стараће  се Одељење 
за привреду и финансије. 

5.Oво  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

56. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401229/1 
03.09.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  Став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.),  члана 48. ст. 
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02, 
87/02,  61/05др.закон,  66/05,  101/05др.закон,  62/06 
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана 
58.  Статута  општине  Горњи  Милановац(”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и 
члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац,  бр. 
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац  за  2008.  годину  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац"  бр.  35/2007,  6/08,  13/08,  20/08), 
Раздео  2    Председник  општине,  организациона  шифра 
80198,  глава  2.1,  функција  110,  позиција  24,  економска 
класификација  499    Средства  резерве    Текућа  буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
1.200,00  динара, Црвеном  крсту  Горњи Милановац,  на 
име  накнаде  трошкова  техничког  прегледа  возила  марке 
„мерцедес“, које користи Еколошка канцеларија. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04Општинска  управа,  глава  10, 
функција  090Друштвене  и  хуманитарне  организације, 
позиција  81/1,  економска  класификација  481донације 
невладиним организацијама.
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3. Средства из  тачке  1.  овог решења  уплатити на 
жирорачун број: 2051934074. 

4.О  реализацији  овог  решења  стараће  се Одељење 
за привреду и финансије. 

5.Oво  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац.“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

57. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број :1401232 
04.09.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу    члана  44.став  3  и  5..Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС”  бр.129/2007.),  члана  58. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (”Службени  гласник 
општине Горњи Милановац”,  бр.20/08)  и  члана 5.и  чл.18. 
Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за  2008.годину 
(”Службени  гласник  општине  Г.Милановац” 
бр.35/07,6/08,13/08,20/08) председник доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за 
2008.годину("Сл.гласник  општине 
Г.Милановац",  бр.35/07,6/08,13/08,20/08),  Раздео 
04  Општинска управа, глава 01, функција 421 
пољопривреда,позиција  48,  економска 
класификација 423услуге по уговору,одобравају 
се средства на име стимулативне награде за рад 
стрелаца  на  48  противградних  станица  у 
општини Горњи Милановац,и то 3.500,00 динара 
по једном стрелцу,месечно,за три месеца ( друга 
половина  сезоне  одбране  од  града  у 
2008.години). 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  биће 
исплаћена  преко  банакатекућих  рачуна 
стрелаца,по списку који  је доставио Републички 
хидрометеоролошки завод Београд (Букуља) 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

ОСТАЛА АКТА 

7. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
Управа за ванредне ситуације Републике Србије 
Одељење за ванредне ситуације Моравичког округа Чачак 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Број: 82107/2006.25.1 
22. 08. 2008. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  4.  став  2.  Наредбе  Савезног 
Министарства за одбрану о  образовању штабова Цивилне 
заштите пов.  бр.  2451  од  22.02.  1999.  године и пов.  број 
1201  од  10.  04.  1999.  године  као  и  Решења  помоћника 
министра  за  људске  ресурсе  пов.  број  82156/200507  од 
24.  03.  2005.  године и Решења о  постављењу команданта 
штабова  ЦЗ  за  територију  Општине  Горњи  Милановац 
пов. бр.821837/200603 од 30. 03. 2006. године, доносим: 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Општински  штаб  цивилне 
заштите у Горњем Милановцу, у саставу: 

КОМАНДАНТ  ОПШТИНСКОГ  ШТАБА 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

1.  Дражимир  Марушић,  председник  општине 
Горњи Милановац 

ЗАМЕНИК  КОМАНДАНТА  ОПШТИНСКОГ 
ШТАБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

2.  Милисав  Мирковић,  Заменик  Председника 
Општине 

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКОГ  ШТАБА 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

3. Миливоје  Николић,  Саветник  у  Канцеларији 
за ванредне ситуације у Горњем Милановцу 

ЧЛАНОВИ: 

1. Михаило Вучетић, председник СО, 
2.  Драган  Вучићевић,  начелник  општинске 

управе, 
3.  Драган  Ђорђевић,  председник  Савета  МЗ 

Г.Милановац, 
4. Звонко Илић, командир Полицијске станице, 
5. Радојко Јоксић, командир ТВЈ, 
6.  Милосав  Петровић,  директор  ЈКП 

Г.Милановац, 
7. Јовица Царевић, директор ЈП за путеве,
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8.  Снежана  Смиљанић,  директор  ЈП  за 
изградњу општине, 

9.  Др.Радмила  Вукосављевић,  в.д.директор 
Дома здравља, 

10.  Милован  Глишић,  руководилац  ЕД 
Г.Милановац, 

11.Андрија Кубар, Телеком, РЈ Г.Милановац, 
12.  Начелник  Одељења  за  инспекцијске 

послове 
13. Начелник Одељења за урбанизам, 
14.  Начелник  Одељења  за  привреду  и 

финансије, 
15.  Начелник  Одељења  за  друштвене 

делатности, 

16. Начелник Одељења за МЗ, ДО и удружења 
грађана, 

17. Славица Тодоровић, пр општинске управе. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавити га 
у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац". 

К О М А Н Д А Н Т 
Општинског штаба цивилне заштите 

Дражимир Марушић,ср. 
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