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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

892. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 13862/ 2011 
24. октобар 2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу    члана  4.  Закона  о  ценама 
(„Сл.гласник  РС“,  бр.79/05),  члана  23.  и  24.  Закона  о 
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.16/97 и 
42/98)  и  члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр.20/08 и 3/11), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  „Аутопревозу 
Горњи  Милановац“,  А.Д.  Горњи  Милановац,  на 
повећање цена  превоза  путника  у  градско приградском 
саобраћају у просеку од 6,1% 

км  тарифа од 
01.04.2011. 

нова 
тарифа 

01  28  30 
12  34  35 
3  45  50 
4  51  55 
56  63  70 
78  74  80 
910  79  85 
1115  91  95 
1620  103  110 
2125  120  125 
2630  131  140 
3135  154  165 
3640  166  175 

4145  195  205 
4550  212  220 

Цене  превоза  за  туцанички  коловоз  веће  су  у 
односу  на  цене    са  асвалтним  коловозом  за  30%,  а  на 
линијама  или  делу  пута  са  лошим  туцаничким 
коловозом  примењује  се  тарифа  за  асвалтни  коловоз 
увећана за 50% са заокружењем на цео динар. 

На  линијама  са  неповољном  конфигурацијом 
терена (већи успон од 6% или узан пут испод 5,5м) цене 
се повећавају за 15% са заокружењем на цео динар. 

2.  ОБАВЕЗУЈЕ  СЕ  „Аутопревоз  Горњи 
Милановац“,  А.Д.  Горњи  Милановац  да  Одлуку  о 
повећању цена  превоза путника  у  градско приградском 
саобраћају достави Општинској управи општине Горњи 
Милановац, ради евиденције. 

3.   Ово  решење примењиваће се  од 01.11.2011. 
године. 

4.  Ово  решење  биће  објављено  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л о ж е њ е 

„Аутопревоз  Горњи  Милановац“,  АД  Горњи 
Милановац,  обратило  се  председнику  општине  Горњи 
Милановац  захтевом  бр.  405  од  15.09.2011.  године, 
којим  тражи  сагласност  на  повећање  цена  превоза 
путника у градско приградском саобраћају најмање још 
за  7%. 

У  свом  захтеву  наводе  да  садашње  цене 
примењују  од  01.04.2011.  године.      Како  им  одобрено 
повећање цена  од 5,8%   није ни тада покривало реалне 
потребе,  били  су  принуђени  да  се  обрате  новим  захтев 
којим траже повећање за још 7%,  јер је у међувремену 
цена  само  погонског  горива  више  пута  повећавана.  У 
време  подношења  предходног  захтева  цена  горива  је 
била 104 дин/лит., а сада износи 126 дин/лит. (повећана 
је  за  21%)  што  је  условило  повећање  директних 
трошкова  и  потребу  за  још  једним  повећањем  цена
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превоза  путника  у  градско  приградском  саобраћају  у 
овој години. 

У  поређењу  са  ценама  превоза  у  околним 
градовима наша општина је у априлу одобрила најмање 
повећање  цена  у  односу  на  цене  из  2010.  године. 
Примера  ради  општина  Аранђеловац,  која  је  по 
конфигурацији  терена  нашој  општини  најсличнија 
одобрила  је  у  јулу  2011.  повећање  од  15%,  Чачак  – 
16,66%,  Крагујевац  –  од  12,5  до  13,33%.  Разматрајући 
наведени захтев, дошло се до закључка да је неопходно 
повећање цена  превоза  путника  у  градско приградском 
саобраћају  и  да  би  оно  требало  да  износи  у  просеку 
6,1%. 

Oпштинско  веће  општине  Горњи  Милановац, 
на  седници  одржаној  21.10.2011.  године,  донело  је 
Закључак    број  306957/2011  којим  се  подржава 
Предлог  решења  председника  општине  о  давању 
сагласности  „Аутопревозу  Горњи  Милановац“,  А.Д. 
Горњи Милановац, на повећање цена превоза путника у 
градско приградском саобраћају. Поред  тога препорука 
Општинског  већа  је  да  се  решење  неће  примењивати 
уколико  „Аутопревоз  Горњи  Милановац“  не  достави 
банкарску гаранцију  за добро извршење посла а коју  је 
било  у  обавези  да  достави  у  тренутку  закључења 
уговора  о  превозу  ученика  у  основном  и  средњем 
образовању на  територији  општине Горњи Милановац, 
за школску 2011/2012 годину. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1963/111 
09.11.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  (“Сл.  гласник  РС”,  број  129/07),  члана  58. 
став  1.  тачка  16.  и  18.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  (“Сл.  гласник општине Горњи Милановац”, 
број 20/08 и 3/11 ), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ тематска радна група за област 
економског  развоја  за  израду  нацрта  Стратегије 
одрживог развоја општине Горњи Милановац за период 
2012 – 2022. године у следећем саставу: 

1. Томислав  Јоксић,  начелник  Одељења  за 
привреду  и  финансије  Општинске  управе 

општине  Горњи  Милановац,  за  председника 
Радне групе 

2. Мирослав  Миловановић,  помоћник 
Председника  општине  за  пољопривреду,  за 
заменика  председника  Радне  групе,  а  за 
чланове: 

3. Радован  Дрињаковић,  помоћник  Председника 
општине за финансије, 

4. Душко  Димитријевић,  члан  Општинског  већа 
општине Горњи Милановац задужен за област 
приватног предузетништва, услуга и туризма, 

5. Драган  Михаиловић,  члан  Општинског  већа 
општине Горњи Милановац задужен за област 
пољопривреде и задругарства, 

6. Александра Јаковљевић, члан Општинског већа 
општине Горњи Милановац задужен за област 
пољопривреде и регионалног развоја, 

7. Мира  Мирковић,  директор  Туристичке 
организације општине Горњи Милановац, 

8. Снежана  Ђунисијевић,  начелник  Пореског 
одељења  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац, 

9. Петрашин  Јаковљевић,  генерални  директор 
Компаније „Металац“а.д. Горњи Милановац, 

10.  Индира Петровић, директор Компаније „Тетра 
Пак“ Горњи Милановац 

11.  Станица  Левајац,  генерални  директор 
Компаније  „Звезда  –  Хелиос“  а.д.  Горњи 
Милановац, 

12.  Петар  Обрадовић,  председник  Клуба 
привредника  и  директор  предузећа  „Папир 
Принт“ д.о.о. Горњи Милановац, 

13.  Ацо Илић,  генерални директор Акционарског 
друштва  рудник  и  флотација  „Рудник“  са 
Рудника, 

14.  Слободан  Мимовић,  генерални  директор 
Модне  конфекције  „GM  TEX“  д.о.о.  Горњи 
Милановац, 

15.  Светислав  Видић,  заменик  генералног 
директора  АД  „Типопластика“  Горњи 
Милановац, 

16.  Милан  Козодеровић,  представник  предузећа 
„Фока“ д.о.о. Горњи Милановац, 

17.  Радослав  Симић,  представник  предузећа 
„Спектар“ Горњи Милановац, 

18.  Горан  Танасковић,  представник  Регионалне 
привредне коморе Краљево, 

19.  Љубица  Обрадовић,  представник  Апотеке 
Горњи Милановац. 

II  Задатак  Радне  групе  је  да  у  оквиру  својих 
области  припреми  и  изради  текст  нацрта  Стратегије 
одрживог развоја  општине Горњи милановац за период 
2012  –  2022.  године  и  исти  достави  Координационом 
тиму  општине  Горњи Милановац  за  израду  Стратегије 
одрживог развоја  општине Горњи милановац за период 
2012 – 2022. године. 

III Овлашћује  се Председник Радне групе да  у 
оквиру  тематске  Радне  групе  чији  је  председник  може 
уколико за то постоји потреба формирати и подгрупе за 
поједине уже области. 

Чланови  подгрупе  могу  бити  и  лица  која  нису 
именована  овим  Решењем,  али  се  предност  мора  дати
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онима  који  су  на  Првом  форуму  партнера  за  израду 
Стратегије  локалног  одрживог  развоја  у  Општини 
Горњи  Милановац  за  период  20122022.  године 
одржаном  13.  октобра  2011.  године  или  накнадно 
поднели Пријаву за учешће у изради Стратегије. 

Формирање  подгрупе  и  именовање  чланова 
који  нису  обухваћени  тачком  I  овог  Решења 
Председника  Радне  групе  може  извршити  само  уз 
претходну сагласност Председника општине. 

IV Овлашћује се Председник Радне групе,  да за 
потребе  рада  Радне  групе,  може  захтевати  стручну  и 
сваку  другу  помоћ  на  изради  нацрта  Стратегије 
одрживог развоја општине Горњи Милановац за период 
2012  –  2022.  године  од  свих  општинских  установа, 
јавних предузећа  и Општинске  управе  општине Горњи 
Милановац. 

V  Рок  за  извршење  задатака  из  тачке  II  овог 
Решења је 31. децембар 2011. године. 

VI  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

894. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1963/112 
09.11.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  (“Сл.  гласник  РС”,  број  129/07),  члана  58. 
став  1.  тачка  16.  и  18.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  (“Сл.  гласник општине Горњи Милановац”, 
број 20/08 и 3/11 ), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ тематска радна група за област 
друштвеног  развоја  за  израду  нацрта  Стратегије 
одрживог развоја општине Горњи Милановац за период 
2012 – 2022. године у следећем саставу: 

1.  Љиљана  Тешић,  начелник  Одељења  за 
друштвене  делатности  Општинске  управе 
општине  Горњи  Милановац,  за  председника 
Радне групе, 

2.  Слободанка  Петровић,  просветни  инспектор, 
радник  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац,  за  заменика  председника  Радне 
групе, а за чланове: 

3.  Миланка  Ђорђевић,  члан  Општинског  већа 
општине  Горњи Милановац  задужен  за  област 
здравствене заштите, 

4.  Бошко  Стојановић,  члан  Општинског  већа 
општине  Горњи Милановац  задужен  за  област 
комуналних делатности и образовања, 

5.  Радош Раковић, члан Општинског већа општине 
Горњи Милановац задужен за област социјалне 
заштите и социјалне политике, 

6.  Горица  Тепшић,  члан  Општинског  већа 
општине  Горњи Милановац  задужен  за  област 
образовања,  предшколског  васпитања  и 
друштвене бриге о деци, 

7.  Вучко  Стојковић,  члан  Општинског  већа 
општине  Горњи Милановац  задужен  за  област 
културе, спорта и развој месних заједница, 

8.  Драшко  Јаснић,  директор  Јавног  предузећа 
„Спортскорекреативни  центар“  Горњи 
Милановац, 

9.  Божидар  Глишовић,  директор  Установе  у 
области физичке културе Горњи Милановац, 

10.  Снежана  Раденковић,  директор  Центра  за 
социјални рад  Горњи Милановац, 

11.  Небојша  Гојковић,  директор  Установе  за 
културу,  уметност  и  ваншколско  образовање 
„Културни центар“ Горњи Милановац, 

12.  Милета  Весковић,  представник  Дома  здравља 
Горњи Милановац, 

13.  Милош  Николић,  директор  Музеја  рудничко 
таковског краја Горњи Милановац, 

14.  Јелка  Весковић,  шеф  Националне  службе  за 
запошљавање,  Филијала  Чачак,  Испостава 
Горњи Милановац, 

15.  Драган Љубичић,  начелник Одељења  за  општу 
управу  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац, 

16.  Биљана  Пауновић,  начелник  Одељења  за 
скупштинске  послове  Општинске  управе 
општине Горњи Милановац, 

17.  Велимир  Радовановић,  представник  Компаније 
„ЗвездаХелиос“ а.д. Горњи Милановац, 

18.  Миломир  Јанковић,  представник  Спортског 
савеза општине Горњи Милановац. 

II  Задатак  Радне  групе  је  да  у  оквиру  својих 
области  припреми  и  изради  текст  нацрта  Стратегије 
одрживог развоја  општине Горњи милановац за период 
2012  –  2022.  године  и  исти  достави  Координационом 
тиму  општине  Горњи Милановац  за  израду  Стратегије 
одрживог развоја  општине Горњи милановац за период 
2012 – 2022. године. 

III Овлашћује  се Председник Радне групе да  у 
оквиру  тематске  Радне  групе  чији  је  председник  може 
уколико за то постоји потреба формирати и подгрупе за 
поједине уже области. 

Чланови  подгрупе  могу  бити  и  лица  која  нису 
именована  овим  Решењем,  али  се  предност  мора  дати 
онима  који  су  на  Првом  форуму  партнера  за  израду 
Стратегије  локалног  одрживог  развоја  у  Општини 
Горњи  Милановац  за  период  20122022.  године 
одржаном  13.  октобра  2011.  године  или  накнадно 
поднели Пријаву за учешће у изради Стратегије. 

Формирање  подгрупе  и  именовање  чланова 
који  нису  обухваћени  тачком  I  овог  Решења 
Председника  Радне  групе  може  извршити  само  уз 
претходну сагласност Председника општине.
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IV Овлашћује се Председник Радне групе,  да за 
потребе  рада  Радне  групе,  може  захтевати  стручну  и 
сваку  другу  помоћ  на  изради  нацрта  Стратегије 
одрживог развоја општине Горњи Милановац за период 
2012  –  2022.  године  од  свих  општинских  установа, 
јавних предузећа  и Општинске  управе  општине Горњи 
Милановац. 

V  Рок  за  извршење  задатака  из  тачке  II  овог 
Решења је 31. децембар 2011. године. 

VI  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

895. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1963/113 
09.11.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  (“Сл.  гласник  РС”,  број  129/07),  члана  58. 
став  1.  тачка  16.  и  18.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  (“Сл.  гласник општине Горњи Милановац”, 
број 20/08 и 3/11 ), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ тематска радна група за област 
заштитe  животне  средине  и  инфраструктуре  за  израду 
нацрта  Стратегије  одрживог  развоја  општине  Горњи 
Милановац  за  период  2012  –  2022.  године  у  следећем 
саставу: 

1.  Зоран  Дрињаковић,  начелник  Одељења  за 
комуналностамбене  послове  и  урбанизам 
Општинске управе општине Горњи Милановац, 
за председника Радне групе 

2.  Снежана Смиљанић, директор Јавног предузећа 
за  изградњу  општине  Горњи  Милановац,  за 
заменика  председника  Радне  групе,  а  за 
чланове: 

3.  Јовица  Царевић,  директор  Јавног  предузећа  за 
путеве општине Горњи Милановац, 

4.  Милосав  Петровић,  директор  Јавног 
комуналног предузећа „Горњи Милановац“ 

5.  Александар  Соколовић,  члан Општинског  већа 
општине  Горњи Милановац  задужен  за  област 
заштите  животне  средине  и  развој  месних 
заједница, 

6.  Ана  Теодосијевић,  члан  Општинског  већа 
општине  Горњи Милановац  задужен  за  област 
развоја  месних  заједница  и  заштите  животне 
средине, 

7.  Радослав  Топаловић,  члан  Општинског  већа 
општине  Горњи Милановац  задужен  за  област 
урбанистичког  планирања  и  комуналних 
делатности, 

8.  Пољина  Љутић,  начелник  Канцеларије  за 
израду и реализацију развојних пројеката, јавне 
набавке  и  праћење  инвестиција  Општинске 
управе општине Горњи Милановац, 

9.  Милован  Глишић,  директор 
„Електродистрибуцује“ Горњи Милановац 

10.  Жељко  Живчевић,  представник 
„Електродистрибуције“ Горњи Милановац 

11.  Милорад  Солујић,  начелник  Одељења  за 
инспекцијске  послове  Општинске  управе 
општине Горњи Милановац, 

12.  Славица  Чолић,  начелник  Одељења  за 
имовинско  правне  послове  Општинске  управе 
општине Горњи Милановац, 

13.  Трифун  Пауновић,  начелник  Одељења  за 
послове  месних  заједница,  друштвених 
организација  и  удружења  грађана  Општинске 
управе општине Горњи Милановац, 

14.  Срђан  Лукић,  општински  јавни  правобранилац 
Општинске управе општине Горњи Милановац, 

15.  Миливоје  Михаиловић,  представник  ЈП 
„Србијашуме“ Горњи Милановац, 

16.  Светлана  Ранковић,  представник  Компаније 
„ЗвездаХелиос“ а.д Горњи Милановац, 

17.  Тихомир  Поповић,  представник  Компаније 
„ЗвездаХелиос“ а.д Горњи Милановац 

18.  Бојан  Миловановић,  представник  Удружења 
грађана „ГМ Оптимист“ Горњи Милановац 

II  Задатак  Радне  групе  је  да  у  оквиру  својих 
области  припреми  и  изради  текст  нацрта  Стратегије 
одрживог развоја  општине Горњи милановац за период 
2012  –  2022.  године  и  исти  достави  Координационом 
тиму  општине  Горњи Милановац  за  израду  Стратегије 
одрживог развоја  општине Горњи милановац за период 
2012 – 2022. године. 

III Овлашћује  се Председник Радне групе да  у 
оквиру  тематске  Радне  групе  чији  је  председник  може 
уколико за то постоји потреба формирати и подгрупе за 
поједине уже области. 

Чланови  подгрупе  могу  бити  и  лица  која  нису 
именована  овим  Решењем,  али  се  предност  мора  дати 
онима  који  су  на  Првом  форуму  партнера  за  израду 
Стратегије  локалног  одрживог  развоја  у  Општини 
Горњи  Милановац  за  период  20122022.  године 
одржаном  13.  октобра  2011.  године  или  накнадно 
поднели Пријаву за учешће у изради Стратегије. 

Формирање  подгрупе  и  именовање  чланова 
који  нису  обухваћени  тачком  I  овог  Решења 
Председника  Радне  групе  може  извршити  само  уз 
претходну сагласност Председника општине. 

IV Овлашћује се Председник Радне групе,  да за 
потребе  рада  Радне  групе,  може  захтевати  стручну  и 
сваку  другу  помоћ  на  изради  нацрта  Стратегије 
одрживог развоја општине Горњи Милановац за период
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2012  –  2022.  године  од  свих  општинских  установа, 
јавних предузећа  и Општинске  управе  општине Горњи 
Милановац. 

V  Рок  за  извршење  задатака  из  тачке  II  овог 
Решења је 31. децембар 2011. године. 

VI  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

896. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401710 
07.новембар.2011.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3.  и  5.  Закона  о 
локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“  бр.  129/2007), 
члана  58.  став  1,  тачка  3.  и  16.    Статута  општине  Г. 
Милановац  („Сл.  гласник  општине  Г.  Милановац“  бр. 
20/08,03/11),  члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г. 
Милановац,  за  2011.  годину  („Сл.  гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  22/10,  05/11,11/11,21/11),  председник 
општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Г.  Милановац  за  2011.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Г.  Милановац“  бр.  22/10,05/11,11/11,21/11), 
раздео  02  Председник  општине,  глава  2.1,  функција 
110  извршни  и  законодавни  органи,      позиција  22, 
економска  класификација   481/12дотације невладиним 
организацијамаВерске  заједнице,  одобравају  се 
средства,  у  укупном  износу  од  500.000,00  динара,за 
реновирање цркве уШилопају. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

897. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401715 
10.новембар  2011.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о 
локалној  самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007), 
члана  58.  став  1  тачка  3  и  16    Статута  општине 
Г.Милановац  („Сл.  гласник  општине Г.Милановац“  бр. 
20/08,  03/11),  члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2011.  Годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“ бр. 22/10, 05/11, 11/11,21/11), Председник 
Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2011.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  22/10,  05/11,11/11,21/11), 
раздео   02 Председник  општине,      глава 2.1, функција 
110  извршни  и  законодавни  органи,    позиција  23 
,економска    класификација  484накнада  штете  за 
повреде  или  штету  насталу  услед  елементарних 
непогода  или  других  узрока,одобравају  се  средства  у 
износу  од  25.000,00  динара  на  име  накнаде  штете  , 
Младеновић  Јелици  из  Ручића,ЈМБГ 
1401941788414,за  угинуће  пет  оваца  услед напада  паса 
луталица. 

2.Средства из тачке 1.овог решења,исплатиће се 
готовински,преко благајне. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср.
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