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SSLLUU@@BBEENNII  GGLLAASSNNIIKK  

OOPP[[TTIINNEE  GGOORRWWII  MMIILLAANNOOVVAACC  

 
АКТА 

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                

 31. 

 Општинско веће општине Горњи Милановац, 
на основу 46. став 1. тачка 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07), и чланова 4. и 
26. Одлуке о Општинском већу ("Сл.гласник општине 
Г.Милановац",бр.24/08), на седници одржаној 
25.03.2010.године, донело је 
  

З А К Љ У Ч А К  
 
 1. НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине 
Горњи Миланвоац да изврши исправку у изворнику 
Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју општине 
Горњи Миланвоац број:4-01-06-1008/09 од 31.августа 
2009.године, на тај начин да након текста Одлуке 
уместо:"Скупштина општине Горњи Милановац и 
председник Скупштине општине Михаило Вучетић", 
стоји :"Општинска комисија за спровођење непосредног 
изјашњавања грађана за увођење самодоприноса у 
новцу на подручју општине Горњи Милановац, 
председник и чланови Комисије",  на начин предвиђен у 
члану 209. ЗУП-а и исти објави у Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац. 
 
 2. Закључак објавити у "Службеном гласнику 
општине Г.Милановац".  
 
 
Број:3-06-894/2010. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дражимир Марушић,с.р. 
 
 

АКТА 

 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

 9. 

 
Република Србија  
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
Оштинска управа  
Број:4-014-23/2010. 
25.03.2010.год. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
 
 На основу члана 52. став 1. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07), и 
члана 209. Закона о општем управном поступку 
("Сл.лист СРЈ",бр.55/96, 33/97 и 3/01), поступајући по 
Закључку Општинског већа општине Горњи Милановац 
бр.3-06-894/2010 од 25.03.2010.године, Општинска 
управа општине Горњи Милановац, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. ИСПРАВЉА СЕ грешка у изворнику Одлуке 
о увођењу самодоприноса у новцу на подручју општине 
Горњи Милановац бр.4-01-06-1008/09 од 
31.08.2009.године ("Сл.гласник општине Г.М.",бр.16/09) 
тако да након текста Одлуке, односно након члана 13. 
Одлуке уместо речи:Скупштина општине Горњи 
Милановац председник Скупштине Михаило Вучетић" 
стоји "Општинска комисија за спровођење непосредног 
изјашњавања грађана за увођење самодоприноса у 
новцу на подручју општине Горњи Милановац, 
председник и чланови Комисије". 
 
 2. Белешку о исправци грешке уписати у 
изворник Одлуке. 
 
 3. Закључак објавити у "Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац".  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Општинско веће општине Горњи Милановац је 
на седници одржаној 25.03.2010.године, донело 
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Закључак којим је наложило Општинској управи 
општине Горњи Милановац да изврши исправку у 
изворнику Одлуке о увођењу самодоприноса на 
подручју општине Горњи Милановац  бр.4-01-06-
1008/09 од 31.08.2009.године на начин исказан у изреци 
Закључка.  
 
 Поступајући по Закључку утврђено је следеће: 
 - Одељење за скупштинске послове Општинске 
управе општине Горњи Милановац израдило је 
изворник Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју 
општине Горњи Милановац као да се радило о Одлуци 
која је усвојена на седници Скупштине општине Горњи 
Милановац одржаној 31.08.2009.године и исту 
доставило на потпис председнику Скупштине општине 
Михаилу Вучетићу, 
 
 - Општинско веће је у поступку управног 
надзора утврдило да се ради о очигледној погрешци јер 
Одлуку о увођењу самодоприноса на подручју општине 
Горњи Милановац није донела Скупштина општине већ 
грађани личним и непосредним изјашњавањем, те да 
исту треба да потпишу председник и чланови 
Општинске комисије за спровођење непосредног 
изјашњавања грађана за увођење самодоприноса у 
новцу на подручју општине Горњи Милановац. 
 
 - сагледавајући материјал са седнице 
Скупштине општине, записник и тонски снимак, 
утврђено је да Одлука о увођењу самодоприноса на 
подручју општине Горњи Милановац није ни била на 
дневном реду седнице Скупштине општине од 
31.08.2009.године, већ се на дневном реду разматрао 
извештај Општиснке комисије о резултатима 
непосредног изјашњавања грађана о увођењу 
самодоприноса у новцу и Одлука о проглашењу Одлуке 
о увођењу самодоприноса у новцу на подручју општине 
Г.Милановац коју су донели грађани општине, а не 
Скупштина општине која на основу Закона одлуку 
грађана само проглашава, 

 
 - приликом израде изворника учињена је 
очигледна техничка грешка приликом преношења 
текстова са рачунара, тако да је исту потписао Михаило 
Вучетић, као заменик председника Комисије за 
спровођење непосредног изјашњавања грађана за 
увођење самодоприноса у новцу на подручју општине 
Горњи Милановац, а не као председник Скупштине 
општине јер се не ради о акту који је Скупштина 
општине усвојила. 
 
 Из изложеног је утврђено да су испуњени 
услови из члана 209. Закона о опште управном поступку 
којим је предвиђено да орган који је донео Решење 
односно службено лице које је потписало или издало 
решење може у свако време исправити грешке у 
именима или бројевима, писању или рачунању, као и 
друге очигледне нетачности у Решењу и да исправка 
таквих грешака производи правно дејство од дана од 
кога производи правно дејство решење које се 
исправља, а уписивање белешке о исправци грешке у 
изворник решења врши се на основу става 2. наведеног 
члана Закона о општем управном поступку којим је 
предвиђено да се о исправци доноси посебан закључак и 
да се белешка о исправци коју потписује службено лице 
које је потписало закључак о исправци уписује у 
изворник решења. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против овог Закључка 
може се изјавити жалба Општинском већу општине 
Горњи Милановац у року од осам дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Г.Милановац".  
 
 
 НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Драган Вучићевић,с.р. 

 

 
 
 

ОСТАЛА АКТА 
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Извештај  

о резултатима непосредног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса у новцу на 

подручју општине Г.Милановац за период од 15. 09. 2009. године до 14. 09. 2014. године. 

 

 

 У складу са Одлуком о облику и начину непосредног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса у новцу 

на подручју општине Горњи Милановац, спроведено је непосредно изјашњавање грађана уз потпис о увођењу 

самодоприноса у новцу на подручју општине Горњи Милановац у времену од 14. 08. 2009. до 30. 08. 2009. године.  

 

 Материјал о непосредном изјашњавању грађана уз потпис достављен је Општинској комисији за спровођење 

поступка непосредног изјашњавања грађана за увођење самодоприноса у новцу на подручју општине Г.Милановац 

која је на седници одржаној 30. августа 2009. године утврдила следеће: 

 

 Непосредно изјашњавање грађана обављено је на подручју општине Горњи Милановац у складу са Законом и 

Одлуком о облику и начину непосредног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса у новцу на подручју 

општине Горњи Милановац за период од 15. 09. 2009. године до 14. 09. 2014. године.  

 

 Решењем Општинске управе општине Г.Милановац број 4-11-208-23 од 10. августа 2009. године, према 

закљученом бирачком списку општине Г.Милановац за непосредно изјашњавање грађана уз потпис о увођењу 

самодоприноса у новцу има уписаних 39058 бирача. У складу са чланом 23. Закона о финансирању локалне 

самоуправе непосредно се изјашњава и 3370  грађана који немају изборно право и пребивалиште на подручју на 

коме се прикупљају средства, а на том подручју имају непокретну имовину, а овим средствима се побољшавају 

услови коришћења те имовине. 

 

 Сходно томе, Комисија је констатовала да се од укупно 42428 грађана са правом изјашњавања изјаснило 

27187 или 64,08% и то: 

 - 24505 грађана или 57,76 % се изјаснило "ЗА" увођење самодоприноса 

 -  2530 грађана или  5,96 % се изјаснило "ПРОТИВ" увођења самодоприноса 

 - 15241 грађана или  35,92 %  није се изјаснило (нису нађени на адреси, у иностранству, војсци, на 

школовању, одбили да се изјасне и из других разлога) 

 - "ОСТАЛИХ" 152 грађана, или 0,36 %. 

 

 "ЗА" увођење самодоприноса у односу на број изјашњених грађана изјаснило се 90,13 % 

 - "ПРОТИВ" у односу на број изјашњених изјаснило се 9,31%. 

 

 На основу спроведеног непосредног изјашњавања грађана уз потпис за увођење самодоприноса у новцу и 

извештаја Гласачких одбора на подручју општине Горњи Милановац исказаних у записницима сачињен је 

табеларни преглед резултата изјашњавања о увођењу самодоприноса у новцу на подручју општине Горњи 

Милановац који је Општинска комисија прегледала и усвојила.  
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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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