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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

99. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Бр.1404521/08 
7.11.2008 год 
Горњи Милановац 

На основу члана 44. став  1. тачка 1. и тачке  6. Закона о 
локалној  самоуправи            (Сл.гласник  129/07  )  члана  58. 
ст.1.  тач.1.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(„Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац“,  бр.20/08)  и 
става  14.  Позива  за  подношење  понуда,  Председник 
општине  преиспитујући  Одлуку  о  додели  уговора  бр.  1 
404513/08 од 27.10.2008 године,  доноси 

О Д Л У К У 

1.ПОНИШТАВА    СЕ  у  целости  поступак  јавне  набавке 
мале  вредности   бр. 63/08 изградња котларнице Спортске 
хале у Горњем Милановцу. 

2.  Поновни  поступак  за  предметну  јавну  набавку  мале 
вредности накнадно ће се спровести. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина Горњи Милановац  као  инвеститор покренула  је 
поступак  јавне  набавке  изградња  котларнице  Спортске 
хале у Горњем Милановцу. 

У  поменутом  поступку  добијене  су  четири  понуде  од 
следећих  понуђача:  MASS  d.o.o  Gornji  Milanovac, 
ALFACO  INŽENJERING  d.o.o  Čačak,  INTERPLET 

GRADNJA  d.o.o  Gornji Milanovac,  SPARTAN  d.o.o  Gornji 
Milanovac. 
Како су у поступку  за доделу  уговора за предметну  јавну 
набавку  уочене  одговарајуће  неправилности,  имајући  у 
виду  одредбу  позива  којом  наручилац  задржава  право 
понуштаја  предметне  јавне  набавке  у  било  којој  фази 
поступка  без  навођења  разлога  и  накнаде  евентуалне 
штете понуђачима, то је донета одлука којом се поништава 
у  целости  поступак  јавне  набавке  мале  вредности  за 
доделу  уговора  о  јавној  набавци  изградња  котларнице 
Спортске хале у Горњем Милановцу. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

100. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Бр. 1401263/08 
22. октобар 2008. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу члана 58. став 1, тачка 3. и 16. Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08),  члана  5.  и  8.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи Милановац  за  2008.  годину  ("Сл.гласник 
општине Горњи Милановац", бр. 35/07, 6/08, 13/08, 20/08, 
26/08)  и  члана  34.  Закона  о  буџетском  систему 
("Сл.гл.РС",бр.  9/02,  87/02,  61/05др.  Закон  66/05,  101/05 
др. Закона 62/06, 63/06испр. др.закона и 85/06) доносим 

Н А Р Е Д Б У 

1.  Буџетски  корисници  могу  да  врше  требовање 
средстава  из  буџета  општине Горњи Милановац  до  82 % 
до 30. новембра 2008. године, односно до 92 % до 31.  12. 
2008.  године  у  односу на  укупно предвиђена  средства  на 
годишњем нивоу. 

2.  Издаци  буџета  општине  Горњи  Милановац 
према  корисницима  буџетских  средстава  до  31.  12.  2008.
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године извршаваће се по следећим приоритетима: обавезе 
утврђене  законским  прописима,  минимални  стални 
трошкови  неопходни  за  несметано  функционисање 
корисника  буџетских  средстава  и  преузете  обавезе  за 
набављена добра и услуге и извршене радове. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом  34.  закона  о  буџетском  систему 
предвиђено  је  да  буџетски  корисници  могу  да  врше 
плаћања  до  висине  издатака  који  су  утврђени  квотама. 
Квоте  се  утврђују  на  основу  планираних  средстав  ау 
буџету и ликвидне могућности буџета, односно сразмерно 
оствареним примањима буџета. 

Такође,  чланом  8.  Одлуке  о  буџету  општине  за 
2008. годину предвиђено је да се обавезе према буџетским 
корисницима  извршавају  сразмерно  оствареним 
примањима буџета. 

С обзиром на напред наведене законске одредбе и 
чињеницу  да  су  приходи  буџета  са  20.  октобром  2008. 
године  остварени  са  70,15 %,  а  да  је  процена  да  ће  се  до 
краја године примања буџета остварити са 92 %, донео сам 
напред наведену Наредбу. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

101. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 405462136/08 
25.09.2008. год. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Извршни  орган  Општине  Горњи 
Милановац,  решавајући  по  предлогу  Општинског  јавног 
правобраниоца  општине  Горњи Милановац  за  изузимање 
земљишта од Медицинског центра Горњи Милановац ради 
адаптације  службене  зграде  за  потребе  обданишта  из 
Горњег Милановцац у корист општине Горњи Милановац 
ради проглашења јавног грађевинског земљишта у складу 
са  Просторним  планом  општине  Горњи  Милановац  на 
основу  чланова  69.  став  1.  и  70.  став  3.  Закона  о 
планирању  и  изградњи  ("Сл.гл.СРС,бр.  47/2003),  и  члана 
192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", 
бр. 55/96 i 59/96), доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  УСВАЈА  СЕ  предлог  Општинског 
јавног  правобраниоца  општине  Горњи Милановац,  којим 
се  у  корист  општине  Г.Милановац,  за  потребе  крајњег 
корисника јавног грађевинског земљишта Дечије установе 
"Сунце"  из  Горњег  Милановца,  ради  промене  намене 
земљишта  за  адаптацију  јавног  објекта  у  службени 
простор  обданишта  у  складу  са  Просторним  планом 
Општине Горњи Милановац ИЗУЗИМА од Медецинског 
центра  Горњи  Милановац    ЈАВНО  ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ означено као кп.бр.2188/10 КО Прањани 

површине  0.13,20  ха(  од  чега  земљиште  под  зградом 
површине  0.02,96  ха  и  земљиште  уз  зграду  површине 
0.10,24 ха) .ИЗВРШНИ 

2.  ОВЛАШЋУЈЕ  СЕ  Дечија  установа 
"Сунце"  Горњи  Милановац  да  по  правоснажности 
овог  решења  изврши  упис  права  коришћења  на 
ЈАВНОМ  ГРАЂЕВИНСКОМ  ЗЕМЉИШТУ  у  своју 
корист,  а  за  кп.бр.  2188/10  КО  Прањани,  површине 
0.13,20  ха  (  од  чега  земљиште  под  зградом  површине 
0.02,96 ха и земљиште уз зграду површине 0.10,24 ха ). 

3.  ОВЛАШЋУЈЕ  СЕ  Дечја  установа 
"Сунце"  Горњи  Милановац  да  по  правноснажности 
овог  решења  у  поступку  прибављања  грађевинске 
дозволе,  на  основу  грађевинског  одобрења,  код 
Републичког  геодетског  заводаслужбе  за  катастар 
непокретности  Горњи  Милановац  изврши  укњижбу 
права  на  јавном  објекту  према  подацима  из 
грађевинске дозволе у В1 листу непокретности. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општински  јавни  правобранилац 
општине Горњи Милановац, поднео је предлог општинској 
управи  општине  Горњи  Милановац  У.бр.71/08  од 
23.09.2008.године,  за  изузимање  земљишта  ближе 
описаног у диспозитиву решења, у корист општине Горњи 
Милановац,  ради  проглашења  јавног  грађевинског 
земљишта на  којем  је  изграђен  јавни  објекат  Здравствене 
станице, који тренутно није у функцији и коришћењу за те 
намене. 

Ради  разјашњења  ове  управне  ствари  и 
пружања  могућности  странкама  да  се  изјасне,  дана 
23.09.2008.  године  одржана  је  усмена  расправа  пред 
управним  органом  на  којој  су  учествовали  представник 
ОЈПа и  ЈП  за  изградњу Општине Горњи Милановац, док 
представник  Медицинског  центра  Г.  Милановац  иако 
уредно позван није приступио расправи. 

На  основу  предлога  надлежног 
правобранилаштва, утврђено је да за потребе адаптације и 
реконструкције јавног објекта, раније амбуланте, Општина 
Гор.Милановац  на  основу  усвојених  буџетских  средстава 
инвестира  средства  у  реконструкцију  и  адаптацију  јавне 
намене,  изградње  простора  за  предшколско  васпитање  и 
образовање и да се у циљу пренамене овог јавног објекта у 
овом  поступку  врши  пренамена  јавног  грађевинског 
земљишта и јавног објекта на којем је носилац права Дечја 
установа "Сунце" Г. Милановац. 

У  том  циљу  је  у  хитном  поступку,  ради 
реализације  објекта  од  јавног  интереса  донето  решење  о 
изузимању  јавног грађевинског  земљишта  од  досадашњег 
корисника МЦ Горњи Милановац, који као носилац права 
за  потребе  амбуланте  користи  адаптиран  и  дограђен 
простор  под  називом  "Џон    Кинзбури  "  лоциран  на 
кп.бр.2189 КО Прањани, грађевинско земљиште површине 
0.11.64 ха. 

Имајући  у  виду  наводе  странака  и 
чињеницу да се ради о јавном грађевинском земљишту са 
тачно  одређеном  наменом  према  Просторном  плану 
општине  Горњи  Милановац,  овај  орган  сматра  да  су 
испуњени  услови  за  изузимања  земљишта  досадањег
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корисника  те  је  применом  члана  70.  став  3.  у  вези  са 
чланом  69.  став  1.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
("Сл.гл.РС,бр.  47/2003.)  одлучено  као  у  диспозитиву 
решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог  решења може 
се  изјавити  жалба  Министарству  финансија  Републике 
Србије у Београду  Сектор за Имовинскоправне послове, 
у року од 15 дана, од дана пријема решења  , са таксом од 
110,00 динара, а преко овог Одељења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ : 
1. Медицински центар Г. Милановац 
2. Дечја установа "Сунце" Г.М. 
3. РГЗСлужба за катастар непокретности Г.М 
4. ОЈП Горњи Милановац 
5.  РЈП Краљево 
6.  Пореска управа 
7.  А/А 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

102. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1022489/08 
20. 10. 2008. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  5.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Горњи 
Милановац", број 20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Правилник  о 
измени и допуни Правилника  о  унутрашњој  организацији 
и  систематизацији  радних  места  у  Установи  за  културу, 
уметност  и  ваншколско  образовање  "Културни  центар" 
Горњи  Милановац,  који  је  донео  в.д.  директор  ове 
Установе   2008.  године, под бројем 597/08 од 7. 10. 2008. 
године. 

2.  Ово  решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

103. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1610110/08. 
27.10.2008.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС",бр.129/07.)  и  члана  58.  став  1.  тачка  18. 
Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине 
Г.М.",бр.20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за обележавање 130 
годишњице Гимназије "Таковски устанак" у Горњем 
Милановцу, у саставу и то: 

1. Милисав Мирковић, заменик председника 
општине, за председника 

2. Дејан Ацовић, директор Гимназије "Таковски 
устанак", за заменика председника, а за чланове: 

3. Михаило Вучетић, председник Скупштине 
општине, 

4. др Недељко Трнавац, проф.Филолошког 
факултета у Београду, 

5. др Миломир Глишић, професор у пензији, 
6. Никола Новаковић, из Г.Милановца, 
7. Гордана Петковић, професор у Гимназији, 
8. Миодраг Ивановић, професор у Гимназији, 
9. Тодор Поповић, из Г.Милановца, 
10. Алекса Гагић, члан Општинског већа, 
11. Љиљана Челиковић, члан Општинског већа, 
12. др Сања Пејовић, одборник Скупштине 

општине, 
13. проф. Божидар Петровић, 
14. председник Школског одбора Гимназије, 
15. председник Савета родитеља Гимназије, 
16. Драган Ђорђевић, председник Савета МЗ 

Г.Милановац, 
17. Милан Адамовић, професор у пензији, 
18. Мира Симић, из Г.Милановца, 
19. Снежана Касаповић, из Г.Милановца, 
20. Зорица Тиосављевић, Општинска управа, 
21. Томислав Јоксић, Општинска урпава. 

II  Задатак Одбора је да сачини предлог програма 
обележавања  130.годишњице  Гимназије  "Таковски 
устанак"  у  Г.Милановцу  укључујући,  поред  културног 
програма   и извођење неопходних грађевинских и других 
радова  на  објекту  Гимназије,  као  и  предлог  обезбеђења 
средстава  за  све  ове  намене  и  у  писаној  форми  достави 
Председнику општине. 

Годишњица  Гимназије  биће  обележена  на  Дан 
школе  23.априла 2009.године.
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III    Рок  за  израду  предлога  програма  је 
20.новембар 2008.године. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

104. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020313/08. 
28.10.2008.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  86.  Закона  о  запошљавању  и 
осигурању  за  случај  незапослености  ("Сл.гласник 
РС",бр.71/03  и  84/04),    члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07.),) и члана 58. став 
1.  тачка  18.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник општине Г.М.",бр.20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за запошљавање општине 
Горњи Милановац у саставу: 

1.  Михаило  Вучетић,  председник  Скупштине 
општине, за председника, 

2.  Зорица  Тиосављевић,  Општинска  управа,  за 
секретара, 

а за чланове: 
3. Александра Јаковљевић, члан Општинског већа, 
4.  др  Весна  Боровњак,  одборник  Скупштине 

општине, 
5.  Велимир  Радовановић,  генерални  директор 

"ЗвездаХелиос", 
6.  Снежана  Ћурчић,  дипл.правник  Swisslion 

Таково, 
7.  Радојица  Деспотовић,  директор  "Универзал 

банке" Г.Милановац, 
8. Ацо Илић, директор у РОЦ"Рудник", 
9.  Ранко  Савић,  приватни 

предузетник,"Ролофлекс" Г.Милановац, 
10.  Перо  Обрадовић,  приватни  предузетник 

"Папирпринт" Г.Милановац, 
10.Јелка  Весковић,  руководилац  Националне 

службе запошљавања  Одељење у Г.Милановцу, 
11.  Раде  Максимовић,  председник  ОВ  СС 

Г.Милановац 

II    ЗАДАТАК  Савета  је  да  утврди  број 
незапослених  са  подручја  општине 
Г.Милановац,структуру  незапослених  по  свим  основама 
(квалифакиција,  године  живота,  пол  и  др.),  да  утврди, 
потребе  предузећа  и  предузетника  за  одређеном  радном 
снагом  и  структуром,  да  у  сарадњи  са  привредним 
субјектима,  у  реализацији  њихових  програма  развоја, 
активно  учествује  давањем  конкретних  предлога  и  оцена 
са  аспекта  запошљавања  незапослених  и  одговарајуће 
подршке  како  од  стране  Владе  Републике  Србије,  тако  и 
локалне  самоуправе.  Да  даје  мишљења  и  препоруке 
надлежном  органу  у  вези  са  доношењем  Програма, 
организовањем  јавних  радова  и  радним  ангажовањем 
незпослених  у  извођењу  јавних  радова,  додатним 
образовањем и обуком и другим притањима од интереса за 
запошљавање. 

Обавезују се сви органи локалне управе, сва јавна 
предузећа  и  установе  као  и  други  привредни  субјекти  да 
Савету ставе на располагање сву потребну документацију 
као и своје програме развоја, да дају потребна објашњења, 
како би се омогућио ефикасан рад Савета. 

Стручно  административне  послове  за  Савет 
обављаће  Одељење  за  друштвене  делатности  а  обавезују 
се  и  сва  друга  правна  лица,  са  седиштем  на  територији 
општине  Г.Милановац  за  давање  валидних  података  и 
сарадњу како би се омогућио ефикасан, стручан и законит 
рад Савета. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

105. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник 
Број:163337/08. 
31.10.2008.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС",бр.129/07.)  и  члана  58.  став  1.  тачка  18. 
Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине 
Г.М.",бр.20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор у саставу и то: 
1. Љиљана Челиковић, члан Општинског већа за 

председника, 
2. Радмила Савковић, заменик начелника 

Општинске управе, за секретара, а за чланове: 
3. Борисав Челиковић, в.д.директор Музеја 

рудничкотаковског краја, 
4. Мирјана МокровчакГлишовић, в.д.директора 

Библиотеке,
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5. Небојша Гојковић, в.д.директора Културног 
центра, 

6. Мира Мирковић, директор Туристичке 
организације, 

7. проф. Божа Петровић, 
8. академик Живорад Чековић, Београд, 
9. проф. др Недељко Трнавац, Г.Милановац, 
10. др Драган Петковић, Г.Милановац, 
11. др Миладин Ћосовић, Г.Милановац, 
12. др Миладин Стевановић, Велереч, 
13. игуманија Манастира Враћевшница, Евдокија, 
14. игуман Манастира Вујан, јеромонах Јован, 
15. Бранислав Петковић, председник МЗ 

Луњевица,
16. Драган Ђорђевић, председник Савета МЗ 

Г.Милановац, 
17. Зорица Јевремовић, проф. историје 

ОШ"Момчило Настасијевић", 
18. Јелена Ранковић, проф. историје ОШ"Свети 

Сава", 
19. Предраг Тороман, Бело Поље, 
20. Миломир Стевановић, Културно уметничко 

друштво "Типопластика", 
21. Александар Марушић, кустос Музеја 

рудничкотаковског краја, 
22. Ирена Поповић, кустос Музеја рудничко 

таковског краја, 
23. Ана Боловић, дипл.историчар уметности 

Музеја рудничкотаковског краја, 
24. Радош Маџаревић, Историјски архив Чачак, 
25. Надица ВујићМитровић, Г.Милановац, 
26. Радомир Ристановић, архитекта Г.Милановац. 

II    Задатак  одбора  је  да  у  оквиру  активности 
којима се облежавају значајни датуми наше историје, као и 
150.годишњица обележавања давања имена граду Горњем 
Милановцу,  сачињавања  програма  200.годишњице  од 
подизања  устанка  у  Такову  и  сећања  и  расветљавања 
појединих личности из динасије Обреновић, а полазећи од 
тога  да  је  господин  Небојша  Савовић,  вајар  из 
Г.Милановца,  свом  граду  и  општини  поклонио  гипсану 
фигуру  краљице  Драге  и  гипсано  попрсје  Николе 
Милићевића Луњевице, да сачини: 

1.  програм  културноуметничких  и  научних 
активности  којима  би  у  следећој  2009.години  био 
представљен живот краљице Драге. 

2.  предлог  обезбеђења  средстава  за  ту  намену  и 
упути  га  надлежним  органима  општине  и  Републике  на 
усвајање. 

3.  да предлог  програма  у  писаној  форми  достави 
Председнику општине. 

III    Рок  за  израду  Програма  је  10.децембар 
2008.године. 

IV  Овлашћује се председник Одбора и Одбор да 
у  складу  са  утврђеним  Програмом  могу  ангажовати 
стручне  институције  и  појединце  ради  реализације  овог 
програма,  а  свим  општинским  установама,  јавним 
предузећима и Општинској управи налаже се да по захтеву 
Одбора пруже стручну и сваку другу помоћ. 

Средства  за  рад  Одбора  и  реализацију  програма 
падају на терет буџета општине Горњи Милановац. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

106. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401260 
21.10.2008.године 
Горњи Милановац 

На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник  РС"  бр.  9/02,  33/04,  135/04  и  62/06др. 
закони),  члана  48.  ст.  3.  Закона  о  буџетском  систему 
("Сл.гласник  РС",  бр.  9/02,  87/02,  61/05др.закон,  66/05, 
101/05др.закон, 62/06др.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 
100.000,00  динара, Општинској управи општине на име 
трошкова поправке крова на Дому војске. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04Општинска  управа,  глава  01, 
функција  130  опште  услуге,  позиција  38,  економска 
класификација 425текуће поправке и одржавење. 

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.
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107. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401261 
21.10.2008.године 
Горњи Милановац 

На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник  РС"  бр.  9/02,  33/04,  135/04  и  62/06др. 
закони),  члана  48.  ст.  3.  Закона  о  буџетском  систему 
("Сл.гласник  РС",  бр.  9/02,  87/02,  61/05др.закон,  66/05, 
101/05др.закон, 62/06др.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 
35.000,00  динара,  ОШ  „Таковски  устанак“Таково,  на 
име  додатних  средстава  за  измирење  обавеза  према 
добављачу„Лика“  доо  Г.Милановац,за  набавку 
материјалабензина 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04Општинска  управа,  глава  06, 
функција  912основно  образовање,  позиција  63, 
економска класификација 463трансфери осталим нивоима 
власти(екон.класиф.426материјал). 

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. 

108. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 15531800 
22.10.2008.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. 
35/07,6/08,13/08,20/08,26/08) 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, 
20/08,26/08),  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  20.000,00  динара,  Установи  за 
физичку  културунаменски  за  КМФ  „Металац 
Колорадо“ за учешће у „I futsal  лиги Србије“ за сезону 
2008/2009.год. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04општинска  управа,  глава  14, 
функција 810, позиција 129, економска класификација 481 
донације невладиним организацијама. 

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. 

109. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401268 
28.10.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  Став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.),  члана 48. ст.
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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. 
35/07,6/08,13/08,20/08,26/08) 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, 
20/08,26/08),  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  277.000,00  динара,  Општинској 
управи  општине,на  име  исплате  отпремнина 
радницима за одлазак у пензију. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04општинска  управа,  глава  01, 
функција 130, позиција 31,  економска класификација 414 
социјална давања запосленима. 

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. 

110. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401270 
30.10.2008.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. 
35/07,6/08,13/08,20/08,26/08) 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, 
20/08,26/08),  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  17.300,00  динара,  Општинској 
управи  општине,на  име  набавке  опреме  (монитор  и 
ласерски  штампач),  за  потребе  Војног  одељка 
Г.Милановац, ради увезивања у програм Војевида. 

2.Средства из тачке 1.овог решења,распоређују се 
у оквиру раздела 04општинска управа, глава 01, функција 
130, позиција 42,  економска класификација 512машине и 
опрема. 

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. 

111. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401274 
04.11.2008.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. 
35/07,6/08,13/08,20/08,26/08) 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, 
20/08,26/08),  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  26.640,00  динара,  Општинској
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управи  општине  ,  на  име  електро  радова  на  Тржном 
центру. 

2.Средства из тачке 1.овог решења,распоређују се 
у оквиру раздела 04општинска управа, глава 01, функција 
620развој  заједнице,  позиција  43/4,  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. 

112. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401276 
05.11.2008.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. 
35/07,6/08,13/08,20/08,26/08) 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, 
20/08,26/08),  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  90.000,00  динара,  КУД 
„Типопластика“Г.Милановац,на  име  трошкова 
превоза у МакедонијуКавадарци. 

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

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. 

113. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број :1401/277 
06.11.2008.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.35/07,6/08,13/08,20/08,26/08) председник доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2008.годину(„Сл.гласник 
општине Г.Милановац“ бр.35/07,6/08,13/08,20/08 и  26/08), 
раздео 04Општинска управа, глава 05, функција 760 Дом 
здравља,  позиција  60,  економска  класификација  463 
трансфери  осталим  нивоима  власти,  одобравају  се 
средства  у  износу  од  83.157,00  динара  на  име  исплате 
зараде  за  10/2008.године,здравственом  раднику 
Веселиновић  Гордани,  за  рад  у  Здравственој  станици  у 
Прањанима. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на 
жиро рачун: 84029266774. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

114. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број :15531953 
07.11.2008.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.35/07,6/08,13/08,20/08,26/08) председник доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2008.годину(„Сл.гласник 
општине Г.Милановац“ бр.35/07,6/08,13/08,20/08 и  26/08), 
раздео  02Председник  општине,  глава  2.1,  функција  110 
извршни  и  законодавни  органи,  позиција  20,  економска 
класификација  472  накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета,  одобравају  се  средства  у  износу  од  10.000,00 
динара  на  име  финансијске  помоћи  за  одлазак  Анђеле  и 
Александре Браловић из Прањана на Првенство Европе у 
Фудокан  каратеу,које  се  одржава  у  Прагу  од  18 
26.новембра 2008.године. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  уплатити  на 
жиро рачун код Чачанске банке: 

155340018020338818 на име Зоран Браловић. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

11. 

Општинско  веће  Општине  Горњи Милановац,  на 
основу  члана  64.Статута  општине  Горњи  Милановац, 
("Сл.гласник општине Г.М.,бр.20/08) и члана 15. Одлуке о 
Општинском  већу  Општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник општине Г.Милановац",бр.24/08), на седници 
одржаној 5.11.2008.године, донело је 

П О С Л О В Н И К 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим  Пословником  ближе  се  уређује 
организација,  начин  рада  и  одлучивања  Оштинског  већа 

општине  Горњи Милановац  (у  даљем  тексту: Општинско 
веће) и друга питања од значаја за рад Општинског већа. 

Члан 2. 

Општинско  веће  је  извршни  орган  општине 
Горњи Милановац, са надлежностима утврђеним Законом, 
Статутом општине и Одлуком о Општинском већу. 

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  САСТАВ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Члан 4. 

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. 

Члан 5. 

Чланови Општинског  већа могу  бити  на  сталном 
раду у Општини. 

III    ПРАВА,  ДУЖНОСТИ  И  ОДГОВОРНОСТИ 
ЧЛАНА  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Члан 6. 

Општинско  веће  у  оквиру  права  и  дужности  за 
свој  рад  одговара  Председнику  општине  и  Скупштини 
општине Горњи Милановац.

Члан 7. 

Члан  Општинског  већа  има  право  и  дужност  да 
учествује у раду Већа и да редовно присуствује седницама 
овог органа. 

Ако  је  члан  Општинског  већа  спречен  да 
присуствује  седници  или  из  одређених  разлога  треба  да 
напусти  седницу  Већа,  дужан  је  да  о  томе  обавести 
Председника Општине. 

Члан 8. 

Члан  Општинског  већа  је  одговоран  за 
извршавање  послова  и  задатака  које  му  Веће  повери,  за 
заступање  ставова  Већа  и  благовремено  покретање 
иницијативе  за  решавање  питања  из  надлежности  овог 
органа у области за коју је задужен.
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IV  ПОЛОЖАЈ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ У 
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ 

Члан 9. 

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. 

Члан 10. 

Председник општине представља Општинско веће 
пред Скупштином општине, њеним радним телима и пред 
трећим лицима. 

Председник општине може овластити његовог 
заменика или члана Општинског већа за представљање 
Већа пред субјектима из претходног става овог члана. 

V   СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
1. Припремање и сазивање седнице 

Члан 11. 

Седнице  Општинског  већа  сазива  Председник 
Општине, по правилу писаним путем. 

Председник  Општине  предлаже  дневни  ред, 
председава  седницом  Општинског  већа  и  потписује  акте 
које доноси Веће. 

Седнице  Општинског  већа  одржавају  се  по 
потреби, а најмање једанпут месечно. 

Седницама  Општинског  већа  председава 
Председник  Општине,  а  у  случају  његове  спречености 
замењује га заменик Председника Општине. 

Члан 12. 

Седница  Општинског  већа  сазива  се  најкасније 
два дана пре њеног одржавања. 

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

У  случају  хитности  седница  се  може  сазвати 
путем телефона. 

Уз позив за седницу, члановима Општинског већа 
доставља се предлог дневног реда, записник са претходне 
седнице и материјал  за  одлучивање,  а  изузетно материјал 
се може поделити накнадно или пред почетак седнице. 

Члан 13. 

Председник  Општине  одређује  коме  се  упућује 
позив са материјалом за седницу Општинског већа. 

Члан 14. 

На  седницу  Општинског  већа  позивају  се 
руководећи радници организационих јединица Општинске 
управе чији предлози аката се разматрају на седници. 

На  седницу  Општинског  већа  могу  се  позвати  и 
представници  организација,  установа  и  јавних  предузећа 

чији је оснивач  општина као и појединици, стручњаци за 
одређена питања која се разматрају на седници. 

Лицима из става 1. и 2. овог члана достављају се 
уз позив материјали само за тачке из предложеног дневног 
реда чија се акта и материјал разматра. 

Члан 15. 

Када  се  на  седници Општинског  већа  разматрају 
питања и материјали поверљиве природе, Општинско веће 
може  на  предлог  Председника  општине  као  председника 
Већа  одлучити  да  се  седница    одржи  без  присуства 
јавности. 

2) Одржавање, ток седнице и одлучивање 

Члан 16. 

Општинско веће ради и одлучује на седници којој 
присуствује већина од укупног броја чланова Већа. 

Општинско  веће  одлучује  већином  гласова 
присутних чланова ако законом или Статутом општине  за 
поједина питања није предвиђена друга већина. 

Гласа се  јавно  дизањем руке. 
Ако се на седници констатује да не постоји већина 

за  одлучивање,  председавајући  одлаже  седницу  за 
одређени дан и  час  са истим дневним редом. 

Члан 17. 

Председник  општине  отвара  седницу  и  приступа 
утврђивању дневног реда. 

Пре  усвајања  дневног  реда  Председник  општине 
или  члан  Општинског  већа  имају  право  да  предложе 
измене или допуне дневног реда. 

По утврђивању дневног реда приступа се усвајању 
записника са претходне седнице. 

Члан  Општинског  већа  има  право  да  стави 
примедбе  на  записник  о  којима  Веће  одлучује  приликом 
усвајања записника. 

О  примедбама  на  записник  Општинско  веће 
одлучује без расправе. 

Члан 18. 

Разматрање  и  одлучивање  на  седници 
Општинског  већа врши  се по тачакама  утврђеног дневног 
редс. 

О свакој тачки дневног реда отвара се расправа. 
На  почетку  претреса  представник  обрађивача 

материјала даје кратко образложење уколико за то постоји 
потреба и  ако  председник Већа  или  чланови Општинског 
већа оцене да је то потребно. 

По  завршеном  претресу  по  свакој  тачки  дневног 
реда  Општинско  веће  утврђује  текст  предлога  одлуке, 
другог  општег  акта,  или  усваја  одговарајући  акт  и 
материјал из своје надлежности. 

Члан 19. 

Општинско  веће може  у  току претреса  да  одлучи 
да  се  поједино  питање  скине  са  дневног  реда  или  да  се 
одлучивање о том питању одложи и врати предлагачу ради 
измене или допуне.
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3. Записник 

Члан 20. 

На седници Општинског већа води се записник. 
Записник садржи основне податке о раду седнице, 

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

О  вођењу и  чувању  записника  стара  се Одељење 
за  скупштинске  послове    група  за  послове  Општинског 
већа. 

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

Записник са седнице чува се као трајни документ. 

Члан 21. 

Седнице Општинског  већа  снимају  се  на  носачу 
звука  аудио снимак. 

Аудио  снимке  могу  користити  само  чланови 
Општинског већа. 

За  коришћење  аудио  снимка  од  стране  других 
заинтересовних, сагласност даје Председник Општине или 
лице које он овласти. 

Уколико  постоје  технички  услови  седница  се 
може снимати коришћењем компјутерске технике. 

VI  СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Члан 22. 

Општинско  веће  има  секретара  кога  поставља 
Општинско веће на предлог Председника општине. 

Секретар Општинског већа поставља се на период 
од  четири  године  и  исто  лице  може  бити  поново 
постављено. 

Члан 23. 

Секретар  Већа  помаже  Председнику  општине  у 
припремању седница Већа,  стара се о законитости радних 
аката  које  Веће  доноси  или  предлаже  Скупштини  да  их 
усвоји,  стара  се  о  благовременој  достави  позива  и 
материјала  за  седнице  Већа,  стара  се  о  обезбеђивању 
техничких  услова  за  одржавање  седнице,  стара  се  о 
чувању оргиналних текстова које  доноси Веће и  о изради 
записника  са  седница  Општинског  већа  и  врши  друге 
послове  које  му  одредби  председник  општине  и 
Општинско веће. 

VII   ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ 

Члан 24. 

О реду на седници Већа  стара  се  председавајући. 
За  повреду  реда  на  седници  председавајући  може  да 
изрекне меру упозорења и одузимања речи. 

Веће,  на  предлог  председавајућег,  може  да 
изрекне меру удаљења са седнице. 

Члан 25. 

Мера  упозорења  изриче  се  члану  Општинског 
већа  који  својим  понашањем  нарушава  ред  на  седници 
(прекидањем говорника, узимањем речи када му није дата 
од  стране  председавајућег  и  сл.)  или  поступа  противно 
одредбама овог Пословника. 

Мера  одузимања  речи  изриче  се  члану Већа  који 
нарушава  ред  на  седници,  а  већ  је  два  пута  упозорен  на 
обавезу придржавања реда и одредаба овог Пословника. 

Мера  удаљења  са  седнице  изриче  се  члану 
Општинског  већа  који  и  поред  изречене мере  упозорења, 
односно мере  одузимања  речи  омета или спречава  рад  на 
седници. 

Члан  већа  коме  је  изречено  удаљење  са  седнице 
дужан  је  да  се  одмах  удаљи  и  не  може  присуствовати 
даљем току седнице са које је удаљен. 

Члан 26. 

Ако  председавајући,  одређеним  мерама,  не  може 
одржати ред на седници  одредиће кратак прекид седнице, 
а  у случају тешког поремећаја  реда на  седници, наредиће 
прекид  седнице  и  заказати  наставак  истог  дана  после 
кратког времена или другог дана у одређени час. 

Одредбе о одржавању реда на седници примењују 
се и на сва друга лица која присуствују седници. 

Члан 27. 

Изречене  мере  због  повреда  реда  на  седници 
уносе се у записник. 

VIII   РАДНА ТЕЛА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Члан 28. 

За  разматрање,  припремање  и  давање  предлога  о 
питањима 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 утврђује се назив 
радног  тела  и  област  за  коју  се  образује,  задаци  радног 
тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака и 
друга питања од значаја за рад радног тела. 

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

Члан 29. 

Стална радна тела образују се на период на које је 
изабрано Општинско веће. 

Повремена  радна  тела  образују  се  ради 
разматрања одређених питања или извршавања одређених 
задатака  и  њихов  мандат  престаје  извршењем  задатка  и 
подношењем извештаја Општинском већу.
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IX  АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Члан 30. 

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. 
Општинско  веће  може  донети  одлуку  или  други 

пропис  само  када  је  на  то  овлашћено  законом  или 
Статутом. 

Члан 31. 

Акте  које  доноси  Општинско  веће  потписује 
Председник општине, односно председавајући седницом. 

О  изради  изворника  аката  и  њихових  отправака, 
достављању  субјектима  на  које  се  односе,  чувању 
изворника  аката  и  њиховој  евиденцији  и  објављивању 
стара се група за послове Општинског већа. 

Изворник  потписан  од  стране  председавајућег 
седницом  и  оверен  печатом  Општинског  већа  чува  се  у 
документацији коју води Одељење за општу управу. 

Члан 32. 

Акти  Општинског  већа  објављују  се  у 
"Службеном  гласнику    општине Г.Милановац"  када  је  то 
самим актом предвиђено. 

X  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 

Ступањем на  снагу  овог  Пословника  престаје  да 
важи Пословник о раду Општинског већа општине Горњи 
Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац", 
бр.1/05). 

Члан 34. 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 306962/08. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

12. 

Општинско  веће  општине  Горњи  Милановац  у 
поступку разматрања концепције културне манифестације 
"Фестивал  једног  писца"  у  2009.години,  посвећеног 

стваралаштву и животу Момчила Настасијевића,на основу 
члана  46.  став  1.  тачка  2.  Закона  о  локалној  самоуправи 
("Сл.гласник  РС",бр.129/07),  и  члана  26.  Одлуке  о 
Општинском  већу  („Сл.гласник  општине  Г.М.“,бр.24/08) 
на седници одржаној 5.11.2008.године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 

ПОДРЖАВА СЕ манифестација "Фестивал једног 
писца"  за  2009.годину,  посвећен  стваралаштву  и  животу 
Момчила Настасијевића у организацији Културног центра 
Београда. 

Обавезују  се  установе Музеј  рудничко  таковског 
краја,  Библиотека  "Браћа  Настасијевић"  и  Културни 
центар  Горњи  Милановац,  да  учествују  у  припреми  и 
реализацији ове манифестације која ће се, поред Београда, 
одвијати и у Горњем Милановцу. 

Одређује  се  Борисав  Челиковић,  в.д.  директора 
Музеја  за руководиоца стручног тима који ће припремати 
и реализовати ову манифестацију. 

Средства  за  ову  манифестацију  биће  обезбеђена 
буџетом  за  2009.годину,  установама  из  става  2.  овог 
Закључка. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306962/08. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

13. 

Општинско  веће  општине  Горњи  Милановац  у 
поступку  упознавања  са писмом Небојше Савовића  Неса, 
вајара  из  Г.Милановца  о  намери  да  општини  Горњи 
Милановац поклони  своја  два  уметничка  дела,  на  основу 
члана  46.  став  1.  тачка  2.  Закона  о  локалној  самоуправи 
("Сл.гласник  РС",бр.129/07),  и  члана  26.  Одлуке  о 
Општинском  већу  („Сл.гласник  општине  Г.М.“,бр.24/08) 
на седници одржаној 5.11.2008.године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 

ПОДРЖАВА  СЕ  намера  Небојше  СавовићаНеса 
вајара  из  Горњег  Милановца  да  општини  Горњи 
Милановац  поклони  своја  два  уметничка  дела:  гипсану 
фигуру  Краљице  Драге  и  гипсано  попрсје  Николе 
Милићевића Луњевице. 

Подржава  се  решење  Председника  општине  о 
образовању  Одбора  за  спровођење  активности  којима  се 
обележавају значајни датуми наше историје. 

Задужује  се  Општинска  управа  општине  Горњи 
Милановац  да  припреми  и  обезбеди  акте  за  одговарајуће
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локације  у  Г.Милановцу  и  Луњевици  на  којима  ће  бити 
постављена ова уметничка дела. 

Установе  у  области  културе  у  општини  Горњи 
Миланова,  се  задужују  за  припрему  и  организацију 
културноуметничких програма који ће да прате личности 
уметничких  дела  која  се  поклањају  општини  Горњи 
Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306962/08. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

14. 

Општинско  веће  општине  Горњи  Милановац  у 
поступку    Упознавања  са  документацијом  о  деобном 
билансу  Здравственог  центра  у  Г.Милановцу,на  основу 
члана  46.  став  1.  тачка  2.  Закона  о  локалној  самоурпави 
("Сл.гласник  РС",бр.129/07),  и  члана  26.  Одлуке  о 
Општинском  већу  („Сл.гласник  општине  Г.М.“,бр.24/08) 
на седници одржаној 5.11.2008.године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 

Општинско  веће  прихвата  деобни  биланс 
Здравственог  центра  Горњи  Милановац,  као  матичне 
здравствене  установе  и  установа  у  оснивању:    Дома 
здравља  Горњи  Милановац  и  Опште  болнице  Горњи 
Милановац. 

Задужује  се  вршилац  дужности  директора  Дома 
здравља да  у што  краћем року пред надлежним органима 
започне  и  оконча  поступак  уписа  Дома  здравља  Горњи 
Милановац у регистар установа. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306962/08. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

15. 

Општинско  веће  општине  Горњи  Милановац  у 
поступку  упознавања  Већа  са  активностима  на  изменама 
Предлога  закона  о  седиштима  и  подручјима  судова  и 
јавних тужилаштава  у Републици Србији,на  основу члана 

46.  став  1.  тачка  2.  Закона  о  локалној  самоуправи 
("Сл.гласник  РС",бр.129/07),  и  члана  26.  Одлуке  о 
Општинском  већу  („Сл.гласник  општине  Г.М.“,бр.24/08) 
на седници одржаној 5.11.2008.године, донело је 

З А К Љ У Ч А К 

Општинско  веће  подржава  активности  које  су 
предузете  у нашој општини и подржава акте Председника 
општине  Горњи  Милановац,  упућене  Влади  Републике 
Србије,  Председнику  Републике  и  Министарству  правде, 
који  се  односе на  утврђен Предлог  закона  о  седиштима и 
подручјима  судова  и  јавних  тужилаштава  у  Републици 
Србији. 

Општина  Горњи  Милановац  на  тај  начин 
изражава  протест,  неслагање  и  велико  незадовољство 
утврђивањем Закона  о седиштима и подручјима судова и 
јавних тужилаштава у Републици Србији који је Влада, по 
хитном  поступку  доставила  Народној  скупштини  на 
усвајање. 

Разлог за изражавање протеста је тај што је подела 
седишта  и  подручја  судова  према  Предлогу  закона 
учињена  без  знања  и  воље  грађана  општине  Горњи 
Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306962/08. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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