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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

135. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник 
Број:166100/08. 
23.12.2008.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу  члана  44. Закона  о локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.129/07)  и 
члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ИМЕНА СПОРТСКОЈ 
ХАЛИ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

1. Спортској хали у  Горњем Милановцу 
одређује се име "Бреза". 

2.  Обавезује  се  ЈП  Спортско 
рекреативни  центар  да  у  року  од  седам  дана 
од  дана  доношења  овог  Решења  изврши 
истицање  имена  хале  неонским  осветљењем 
или  на  неки  други  одговарајући  начин,  тако 
што  ће  оно  бити  видљиво  и  уочљиво  у  свим 
временским условима. 

3. Обавезује се предузеће из претходне 
тачке да име хале упише у  јавне и земљишне 

књиге,  као  и  у  све  публикације  које  буду 
издаване у вези ове хале. 

4.  Ово  Решење  објавити  у  "Службеном 
гласнику  општине  Горњи  Милановац"  и  свим 
локалним медијима. 

О б р а з л о ж е њ е 

Спортској  хали  у  Горњем  Милановцу, 
изграђеној  средствима  грађана  и  буџета 
општине  Горњи  Милановац,  издата  је 
употребна дозвола 22.12.2008.године. На  овај 
начин  испуњни  су  сви  законски  услови  за 
почетак коришћења овог објекта. 

Полазећи  од  намене  Спортске  хале  и 
потребе  да  овај  велики  спортски  објекат 
добије  и  своје  име,  за  давање  имена  "Бреза" 
руководио сам се следећим разлозима: 

Спортска  хала  је  пре  свега  намењена 
младима и свима онима који се баве или желе 
да  се  баве  спортом.  То  значи,  да  треба  да 
буде, на неки начин, центар окупљања младих 
односно младости наше општине и шире. 

Дрво  бреза  својим  изгледом 
симболизује рађање, почетак и обнову. Једном 
речју    младост,  дуговечност,  живот.  У 
митологији  словенских  народа  назива  се 
шумском  дамом  и  највише  је  опевано  дрво  у 
песмама  свих  народа.  Локација  на  којој  је 
изграђена хала некада је била брезова шума. 

Из  свих  напред  наведених  разлога 
донето је Решење као у диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni 
urednik Драган Вучићевић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац. 
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