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SSLLUU@@BBEENNII  GGLLAASSNNIIKK  

OOPP[[TTIINNEE  GGOORRWWII  MMIILLAANNOOVVAACC  

 
АКТА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

  650. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1-022-532/10 
21.07.2010. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 
 
 

            На основу члана 58. став 1.тачка 5. и 16. 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 изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места и описа послова и радних задатака у Библиотеци "Браћа Настасијевић"Горњи 
Милановац, који је донео директор Установе дана 3.јуна 2010. године, под бројем 133/10. 
 
 2.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, обратила се Председнику општине дана 8.јуна 2010. 
године, са захтевом за давање сагласности на измену и допуну Правилника о унутрашњој организацији  и 
систематизацији радних места и описа послова и радних задатака у овој Установи. Разлог за измену и допуну поменутог 
акта јесте спровођење одредби Закона о заштити од пожара и обезбеђење целисходнијег функционисања Установе у 
организационом смислу.У захтеву се даље наводи да измена и допуна Правилника неће утицати на повећање 
опредељених буџетских средстава намењених Библиотеци. 
 Све горе изнето у складу је са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и 
описа послова и радних задатака у Библиотеци "Браћа настасијевић" Горњи Милановац, број 254/09 од 29.12.2009. 
године, на који је Председник општине дао сагласност решењем број 1-022-541/09 од 30.12.2009. године и изменама и 
допунама истог, на који је Председник општине дао сагласност решењем број 1-022-494/10 од 20.01.2010. године. 

  Имајући у виду  изложено а сходно члану 58.став 1. тачка 5.Статута општине Горњи Милановац, који прописује 
да председник општине даје сагланост на опште акте којима се  уређује број и структура  запослених у установама које 
се финансирају из буџета Општине, одлучено је као у диспозитиву. 
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 ПРАВНА ПОУКА:Ово решење представља појединачни правни акт и против њега се не може изјавити жалба, 
већ незадовољна страна може покренути захев за заштиту законитости пред надлежним министарством. 
 
Решење доставити: 
1.Библиотеци"Браћа Настасијевић" Г.Милановац 
2. Одељењу за скупштинске послове, 
3 .у предмет. 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 Дражимир Марушић.ср. 
                                                                                                                                                              

  651. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1-022-531/10 
21.07.2010. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 
            На основу члана 58. став 1.тачка 5. и 16. 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 изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Музеју рудничко-таковског краја Горњи Милановац, који је донео директор Установе 
дана 1.јуна 2010. године, под бројем 145/10. 
 
 2.Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац". 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Музеј рудничко-таковског краја Горњи Милановац, обратио се Председнику општине дана 3.јуна 2010. 
године, са захтевом за давање сагласности на измену и допуну Правилника о унутрашњој организацији  и 
систематизацији радних места у овој Установи. Разлог за измену и допуну поменутог акта јесте спровођење одредби 
Закона о заштити од пожара и обезбеђење целисходнијег функционисања Установе у организационом смислу.У 
захтеву се даље наводи да измена и допуна Правилника неће утицати на повећање опредељених буџетских средстава 
намењених Музеју. 
 Све горе изнето у складу је са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Музеју рудничко-таковског краја Горњи Милановац, број 296/09 од 29.12.2009. године, на који је Председник 
општине дао сагласност решењем број 1-022-539/09 од 30.12.2009. године и изменама и допунама истог, на који је 
Председник општине дао сагласност решењем број 1-022-528/10 од 29.04.2010. године. 

  Имајући у виду  изложено а сходно члану 58.став 1. тачка 5.Статута општине Горњи Милановац, који 
прописује да председник општине даје сагланост на опште акте којима се  уређује број и структура  запослених у 
установама које се финансирају из буџета Општине, одлучено је као у диспозитиву. 
 ПРАВНА ПОУКА:Ово решење представља појединачни правни акт и против њега се не може изјавити жалба, 
већ незадовољна страна може покренути захев за заштиту законитости пред надлежним министарством. 
 
Решење доставити: 
1.Музеју -рудничко таковског краја Г.Милановац 
2. Одељењу за скупштинске послове, 
3 .у предмет                                                           
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 Дражимир Марушић.ср. 
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  652. 

 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 Председник општине 
 Број:1-022-541/10 
 21.07.2010. године 
 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 
            На основу члана 58. став 1.тачка 5. и 16. Статута општине Горњи Милановац        ("Сл.гл.општине  Горњи 

 Милановац", број 20/08), доносим  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену Правилника о унутрашњој организацији и  систематизацији радних 
места  у Установи за културу, уметност и ваншколско образовање "Културни  центар" Горњи Милановац, који је 
донео  директор Установе дана 30.06.2010. године, под бројем  297/10. 
 2. Измена Правилника из става 1. овог решења примењиваће се од 1. августа 2010. године, када  запослени 

 проглашен технолошким вишком стиче право на остваривање новчане надокнаде код  Националне службе за 
 запошљавање. 

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

О б р а з л о же њ е 
 

 Установа за културу, уметност и ваншколско образовање "Културни центар" Горњи Милановац,  обратила се 
1.јула 2010. године Председнику општине Горњи Милановац, са захтевом за давање сагласности на измену Правилника 
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у овој Установи. У захтеву се даље наводи да је разлог за 
измену горе наведеног акта, процес рационализације запослених у 2010. години, којим се број радника у оквиру Службе 
општих послова и техничке службе,  на радном месту-технички радник, смањује за једног извршиоца. 
 Измена Правилника примењиваће се од 1.августа 2010. године, када запослени проглашен технолошким 
вишком стиче право на остваривање новчане надокнаде код Националне службе за запошљавање. 
 Све горе изнето у складу је са Правилником о унутрашњој организацији и сиематизацији радних места у 
Установи за културу, уметност и вашколско  образовање"Културни центар" Горњи Милановац,број 589/09 од 
29.12.2009. године, на који је преседник општине дао сагласност решењем број 1-022-540/09 од 30.12.2009. године. 
 Имајући у виду изложено а сходно члану 58.став 1. тачка 5.Статута општине Горњи Милановац, који прописује 
да председник општине даје сагланост на опште акте којима се  уређује број и структура  запослених у установама које 
се финансирају из буџета Општине, одлучено је као у диспозитиву. 
 ПРАВНА ПОУКА:Ово решење представља појединачни правни акт и против њега се не може изјавити жалба, 
већ незадовољна страна може покренути захев за заштиту законитости пред надлежним министарством. 
  
Решење доставити: 
1."Културном центру"Г.М., 
2. Одељењу за скупштинске послове, 
3. Упредмет 
 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 Дражимир Марушић.ср. 
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 АКТА УСТАВНОГ СУДА 
3. 
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____________________________________________________ 

 SADR@AJ 
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

 
650. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места и описа послова и радних задатака у 
Библиотеци "Браћа Настасијевић" Г.Милановац. 

страна 1. 

651. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Музеју рудничко-таковског краја " 
Г.Милановац. 

страна 2. 

652. Решење о давању сагласности на измену Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Установи за културу, уметност и ваншколско образовање 
"Културни центар" Г.Милановац. 
 
 

АКТА УСТАВНОГ СУДА 
 

страна 3. 

3. Одлука Уставног суда РС бр. I Ул-254/2009. од 22.07.2010.године. страна  4. 

 
 

________________________________________________ 
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.  
@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94  

Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila  
Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09 

 

 


