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На  основу  чланова  53.  и  55.  Закона  о  водама 
("Сл.гласник РС",бр.30/10), члана 124. Статута  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
20/08  и  3/2011),  члана  131.  став  2.  Пословника 
Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/2011),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  14. 
јуна 2012. године, донела је 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ЗА 2012.ГОДИНУ 

1. УВОД 
О б р а з л о ж е њ е 

Правни  основ  за  доношење  Оперативног  плана 
одбране од поплава општине Горњи Милановац за 2012. 
годину  је  члан  53.  и  55.  Закона  о  водама  ("Сл.гласник 
РС",бр.30/10). 

Оперативни план  одбране  од поплава доноси се 
за  воде  I  и  II  реда.  За  воде  I  реда  Оперативни  план 
одбране  од  поплава  по  водним  подручјима  за  водотоке 
на којима постоје  заштитни  водни  објекти, као и потезе 
водотока  на  којима  ти  објекти  не  постоје  ако  се  на 
водотоку  може  благовремено  спровести  одбрана  од 
поплава и да је то технички и економски оправдано и за 
унутрашње  воде  по  мелиорационим  подручјима  на 
којима  су  изграђени  системи  заштите  од  унутрашњних 
вода припрема Јавно водопривредно предузеће, у складу 
са  општим  планом,  а  доноси  Министарство  на 
територији Републике Србије. 

Оперативни  план  од  поплаве  за  воде  II  реда 
доноси  надлежни  орган  локалне  самоуправе  уз 
прибављено  мишљење  Јавног  водопривредног 
предузећа. 

Оперативни  план  од  поплаве  за  воде  II  реда 
доноси се  у складу са Оперативним планом одбране  од 
поплаве  за  воде  I  реда,  за  период  од  једне  године 
најкасније  30  дана  од  доношења  Оперативног  плана  за 
воде I реда. 

Оперативни  план  одбране  од  поплаве  на 
територији  општине  Горњи  Милановац  односи  се  на 
угроженост  и  плављење  унутрашњим  водама.  Под 
унутрашњим  водама  се  подразумевају  подземне  воде  и 
плављење  терена  површинским  водама,  као  последица 
наглог отапања снега,  јаких киша, као и потапање услед 
преклапања наведених фактора. 

Целокупан  план  за  одбрану  од  поплава,  а 
посебно  део  који  се  односи  на  процену  угрожености, 
урађен  је  на  основу  тренутно  расположивих  података, 
искуства из претходног периода и грубе процене урађене 
на основу расположивих података. 

Да би се урадила детаљна процена угрожености 
појединих  насеља  и  делова  насеља,  односно  делова 
територија  општине,  потребно  је  урадити  детаљну 
анализу  и  израдити  идејни,  а  затим  и  главни  пројекат 
заштите  од  поплава  изазваних  изливањем  унутрашњих 
вода на територији општине Горњи Милановац, чиме би 
се  створили  услови  за  трајно  и  квалитено  решење  овог 
проблема  и  дала  прецизна  процена  угрожености 
територије  у  зависности  од  одређене  висине  падавина, 
величине  отицаја  и  инфилтрације  вода  добијених 
отапањем снега и јаким падавинама. 

2. ОПИС ПОДРУЧЈА 

а) Географски положај 

Територија  општине  Горњи  Милановац  налази 
се  у  Југозападном  делу  Шумадије.  У  морфолошком 
смислу општина представља јужну подгорину ваљевских 
планина.  Највећи  део  општине  је  смештен  у  сливу 
Дичине (слив Западне Мораве), а мањи делови припадају 
сливовима Груже на југоистоку и Качера на северу (слив 
Колубаре).

Гребеном  РудникСувобор  општина  је 
раздељена  на мањи  северни и  знатно  већи  јужни  део,  а 
гребеном РудникВујан на већи западни и мањи источни 
део. Подгорински простор Рудника, Сувобора, Маљена и 
Вујна познат је као Таковски крај.
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Општина  Горњи  Милановац  граничи  се  са 
општинама:  Аранђеловац,  Топола,  Крагујевац,  Кнић, 
Чачак, Пожега, Мионица и Љиг. 

б) Хидрографија 

Србија  је релативно богата  водом. Ова оцена се 
може  прихватити  и  за  Шумадију,  па  и  за  подручје 
општине  Горњи  Милановац.  Општину  Горњи 
Милановац  карактеришу  три  типа  водних  ресурса: 
подземне  воде  и  извори,  површинске  воде  и 
термоминералне воде. 

 површинске воде: 
Од  укупне  површине  836  км2  сливу  Велике 

Мораве  припада  642  км2  или  77%,  слив  Јасенице, 
Деспотовице, Чемернице, Дичине, Каменице и Груже. А 
сливу  Саве  194  км2  или  23%  припадају  сливови  река 
Драгобиља и Качера. 

Дичина  извире  на  Добром  Пољу  на  Сувобору, 
површина слива је 190 км2, на подручју општине Горњи 
Милановац је 183 км2. Дужина Дичине је 44 км2. Она је 
лева  притока  Чемернице.  Дичина  настаје  од  Мале 
Дичине,  која  долази  са  падина  Рајца  и  Велике  Дичине 
која  извире  испод  Малог  Сувобора,  које  се  састају  у 
Горњим Бањанима и чине Дичину. 

Гружа  извире  на  јжним  падинама  Рудника, 
испод  великог  Виса.  Њен  слив  се  налази  на  источном 
делу  општине.  Површина  слива  је  616  км2  на  подручју 
наше  општине  површина  слива  је  69  км2. Дужина  тока 
Груже  је 75 км2,  а на територији  општине Г.Милановац 
је 14 км2. 

Јасеница  извире  на  месту  тзв.Теферич,  испод 
Цвијићевог  Врха  на  Руднику,  на  око  640  метара 
надморске висине. У Милановачкој општини је мањи део 
слива свега 16 км2 од укупно 259 км2. 

Деспотовица извире испод Рудника, на западној 
страни Цвијићевог врха. Слив има повшрину од 148 км2, 
обухвата  делове  Рудника,  Јешевца  и  Вујна.  Она  је 
притока  Западне Мораве. Дужина  тока  је  24  км,  има  26 
левих  и  18  десних  притока.  Укупна  дужина  притока  са 
главним током је 243 км. Важније притоке су: Мајданска 
река,  Лазића  поток,  Речица  Глоговац,  Луњевачка  река, 
Велеречка  река  и  Бацковац.  Низводно  од  Милановца 
пробија  серпентинску  масу  Вујна  и  Илијака  и  гради 
Брђанску клисуру. 

Драгобиљ  и  Качер  имају  површину  слива  194 
км2, Драгобиљ кроз Милановачко подручје  има дужину 
тока 16 км, а Качер 9 км, притеке су реке Љиг, припадају 
сливу  Саве.  Драгобиљака  река  настаје  од  Брезовице  и 
Дреновачке Реке.  Качер настаје од Букуље и Босута. 

Чемерница постаје од Граба и Велике Буковаче. 
Површина  слива  је  109  км.  Дужина  читавог  тока 
Чемернице је 47 км. Она је притока Западне Мораве. 

Каменица  настаје  од  Црне  Каменице  која 
изврире  на  месту  званом  Баре  и  Беле  Каменице  која 
извире  код  Дивчибара.  Њен  слив  је  на  западном  делу 
милановачке општине. Дужина главног тока је 43 км. 

в) Клима 
Клима  је  континентална,  али  врло  хладна,  град 

Горњи Милановац по броју степен  дана стоји одмах иза 
Сјенице. 

Средње  годишње  температуре  на  подручју 
општине  су  врло  различите.  У  Горњем  Милановцу 
средња  годишња  температура  износи  10  степени.  Већи 
део планинских предела има температуру између 9 и 10 
степени. 

Средње  месечне  сезонске  и  годишње 
темепратуре  ваздуха  у  Г.Милановцу  за  период  1994. 
2004.година  су:  зима  5˚;  пролеће  9,9˚;  лето  19,4˚;  јесен 
10,5˚. 

Највише падавина падне  у периоду априлјун,  а 
најмање у периоду октобарфебруар. Зима је најсушније 
годишње  доба,  у  току  ње  падне  22%  падавина  (изузев 
екстремних случајева као што је ова година). Најкишнији 
месец је јун. Просечни први дан са снежним покривачем 
је 6.децембар, а последњи 21.март. 

3. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ 

Процена  угрожености  територије  општине 
Горњи  Милановац,  која  се  даје  у  оквиру  овог  плана, 
базирана  је  на  тренутно  расположивим  подацима.  За 
тачнију  процену  неопходна  је  опширнија  анализа  и 
израда  одговарајуће  пројектнотехничке  документације 
за потребе заштите од поплава унутрашњим водама. 

У  блиској  прошлости  највећа  опасност  од 
поплава  у  граду  претила  је  од  реке  Деспотовице. 
Захваљујући напорима друштвене заједнице опасност од 
поплава  реке  Деспотовице  отклоњена  је  регулисањем 
корита  реке  и  изградњом  одбрамбених  насипа  на  току 
реке кроз град. 

Сам град је тако позициониран (градске улице су 
у благом паду према реци) тако да му не прете поплаве у 
случају  енормно  великих  падавина  јер  вода  брзо  отиче 
улицама  и  кишном  канализацијом  у  регулисано  корито 
реке Деспотовице. 

Веома  су  могуће  озбиљније  поплаве  у  јужној 
зони  на  изласку  из  града  где  престаје  регулисани  део 
корита реке Деспотовице према Млаковцу и Брђанима. 

Такође,  су  могуће  поплаве  узводно  од  града  у 
селима  Мајдан,  Сврачковци  и  Неваде  до  почетка 
регулисаног  тока  реке  Деспотовице  на  уласку  у  град. 
Поплаве  су  могуће  и  на  свим  притокама  реке 
Деспотовице,  јер  њихова  корита  нису  регулисана, 
прочишћена,  продубљена  и  очишћена  од  отпада  који 
мештани бацају у речна корита. 

Поплаве  су  могуће  и  у  селима  у  сливу  реке 
Дичине  да  би  се  смањила  могућност  поплава  на  реци 
Дичини у Горњим Бањанима изграђена је акумулациона 
ретензиона  брана  која  при  великим  водама  служи  за 
заустављањеуспоравање поплавног  таласа  и  самим  тим 
чува приобаље реке Дичине низводно од бране. 

Постоји  могућност  доласка  до  акцидента  на 
постојећој  брани  Флотације  рудник  "Рудник".  Она  има 
сопствене  разрађене  планове  о  праћењу  стања  и 
функционалности бране у сваком тренутку. 

Посматрајући  целокупну  територију  општине, 
може се рећи да су најугроженији они делови територије
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који  гравитирају  непосредно  ка  коритима  река,  као  и 
територије  села која  обилују  бујичним потоцима, а који 
су  у  стању  запуштености,  нередовног  одржавања  и 
неадекватне  пропусне  моћи.  То  су  углавном  ниски 
терени  угорежни  плављењем  површинским  водама,  као 
последица  наглог  отапања  снега,  јаких  киша  или  услед 
преклапања наведених фактора. 

Сама  процена,  која  је  приказана  овим  планом, 
односи  се  на  падавине  средњег  интезинтета  у  случају 
појаве  падавина  већег  интензитета,  проценат 
угрожености  биће  знатно  већи  у  зависности  од 
конфигурације терена, састава и уређености земљишта и 
тренутне вредности  свих фактора  који  утичу на  трајање 
и  висину  плављења.  На  територији  општине  ретко 
долази до појаве лежећих вода проузрокованих поплавом 
због саме конфигурације терена. 

На  територији  општине  Горњи  Милановац 
постоји више бујичних потока. Њихова карактеристика је 
да су кратког тока, да се брзо формирају те да услед тога 
имају  велику  разорну  и  рушилачку  моћ.  Код  обилних 
киша  брзо  попуне  своја  корита  и  том  приликом  се 
изливају  у  околно  земљиште  и  плаве  економске  и 
стамбене  објекте.  На  овај  начин  спирају  површински 
слој  земљишта  и  наносе  га  у  равничарске  делове  где 
засипају корита и тиме додатно узрокују изливање  воде. 
Неки карактеристични бујични токови Перило, Козлица, 
Тиња,  Бабовића  поток,  Бацковац,  Јакљево,  Ражанички 
поток, итд.

Карактеристика  ових  потока  је  да  су  током 
године  углавном  са  веома  мало  воде,  а  неки  су  скоро 
суви или су скроз без воде, но приликом већих падавина, 
а  услед  недовољне  пропусне  моћи,  скоро  сваке  године 
угрожавају  мештане  и  плаве  објекте  и  пољопривредно 
земљиште.  Осим  бујичних  потока  територија  наше 
општине  је  најчешће  угрожена  изливањем  следећих 
водотокова:  реке  Деспотовице,  ван  регулисаног  дела, 
Дичине,  Каменице,  Чемернице,  Груже,  Јасенице, 
Бољковачке, Угриновачке и реке Озремице и др. 

Заједничко за све сливове река је следеће: 
 у горњем току сливног подручја  је планинско, 

обрасло шумом и карактеришу га велики падови терена; 
  у  средњем  току  сливно  подручје  је  брдовито, 

обрасло шумарцима и има средње падове терена; 
 у доњем току терени су равничарски са малим 

падовима; 
  на  потоцима  и  рекама  нема  водомерних  и 

других осматрачких станица. 

4. МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА 

У  циљу  спречавања  настајања  поплава,  затим 
смањења  штета  насталих  од  поплава  и  ублажавања 
последица  изазваних  изливањем  унутрашњих  вода, 
предвиђа  се  читав  низ  мера  и  радњи  за  заштиту  од 
поплава. 

У смислу заштите од поплава разликују се: 
 превентивне мере за заштиту од поплава; 
 оперативне мере (пре и у току поплаве); 
  мере  за  ублажавање  и  отклањање  последица 

изазваних поплавама, односно интервентне мере. 

4.1. Превентивне мере 

Постојећа "брана број 9" јаловишта А.Д. Рудник 
и флотација  "Рудник"  је  у  надлежности исте. Обавезује 
се  директор  Флотације  рудник  "Рудник"  да  у  циљу 
безбеднот функционисања бране  јаловишта рудник а на 
основу  важећих  законских  прописа  и  уредби  врши 
осматрање,  праћење,  обавештавање,  а  по  потреби 
делимично  и  опште  узбуњивање  становништва  на 
угроженом  подручју  низводно  од  бране.  О  свим 
променама  и  појавама  на  брани  обавестити Општински 
штаб за ванредне ситуације на телефон 720280. 

У превентивне мере  убрајамо  све мере  и  радње 
које  се  предузимају  ради  спречавања  поплава  и 
превентивног ублажавања последица њиховог деловања. 

Као послебан део превентивних мера за заштиту 
од  поплава,  нужно  је  израдити  посебан  годишњи 
програм  ивестиционих  активности  за  отклањање 
последица  изазваних  поплавама.  Поменутим  програмом 
финансирала би се израда комплетне пројектнотехничке 
документације и изградња потребних објеката за одбрану 
од поплава. 

Исто  тако,  програмом  би  се  предвидела  и 
одређена  средства  за  накнаду штете  настале  изливањем 
унутрашњих  вода  што  је  до  сада  финансирано  по 
потреби из текуће буџетске резерве. 

Поред  програма,  потребно  је  извршити  и  низ 
потребних  радњи  у  циљу  превентивних  радњи  од 
поплава. Пре свега потребно је: 

1.  Да  Јавно  предузеће  за  изградњу  општине 
Горњи  Милановац  или  посебно  формирано  стручно 
радно  тело,  у  сарадњи  са  Одељењем  за  урбанизам  и 
комунално  стамбе  послове  и  Одељење  за  имовинско 
правне  послове  општинксе  управе  општине  Горњи 
Милановац  и  осталим  јавним  предузећима,  састави 
пројектни задатак за израду главног пројекта одбране од 
поплава  и  да  изради  дугорочни  план  реализације 
програма,  како  би  се  утврдила  динамика  израде, 
пројектне  документације  и  изградње  инвестиционих 
пројеката за отклањање последица изазваним поплавама 
изливањем  унутрашњих  вода  на  територији  општине 
Горњи Милановац. 

2.  Редовно  инвестирати  и  одржавати  урађене 
објекте  за  одбрану  од  поплава,  регулацију  водотока, 
ерозиону заштиту, објекте за заштиту клизишта и сл., као 
и  очувати  постигнуто  стање,  спречавањем  било  какве 
изградње  у  зонама  или  на  трасама  постојећих  објеката. 
Редовно  пратити  све  параметре  који  могу  утицати  на 
евентуалну  појаву  поплава,  а  прикупљене  податке 
статискички  обрађивати,  анализирати  и  о  евентуалним 
значајним  променама  известити  надлежна  предузећа, 
органе и службе. 

3.  Постојећу  новоизграђену  пројектну 
документацију  чувати  и  редовно  ажурирати  (у  Јавном 
предуузећу за изградњу општине Горњи Милановац) или 
у  оквиру Штаба,  заједно  са  свим изменама и  допунама, 
пројектима изведеног стања и сл. 

4.  Прецизно  регулисати  начин  плаћања, 
односно поступак материјалне надокнаде за ангажовану 
радну  снагу  и  материјалнотехничка  средства,  која  су 
коришћена у одбрани од поплава. 

5.Организовати  месне  заједнице  које  имају 
проблема  са  плављењем  земљишта,  да  сваке  године  у 
периодима  ''  великих  вода  ''(  у  пролеће),  када  дође  до 
топљења  снега  у  брдско    планинским  пределима  и  до 
честих и  обилних пролећних  киша, предузму мере  ради
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извођења кратких  акција  на  уређењу и чишћењу  корита 
река    и  потока  који  протичу  кроз  угрожена  села, 
нарочито  на  деловима  где  су  корита  затрпана  отпадом 
који мештани бацају. Веома је битно стално одржавати и 
чистити пропусте, канале, поред главних саобраћајница, 
како би велике количине воде могле несметано да отичу. 
Опремити месну заједницу у граду као и месне заједнице 
у  сеоским  срединама  одређеном  количином  опреме  и 
материјалних средстава, као што су на пример: заштитна 
одећа  и  обућа,  ручни  алат,  колица,  џакови  за  песак, 
батеријске лампе и сл. 

6.  Издвојити  додатна  материјална  средства  из 
Буџета општине за: 

  израду  главног  пројекта  заштите 
територије  општине  Горњи  Милановац  од  поплава 
изазваних изливањем унутрашњих вода; 

  коначно  уређење  сливова 
''горњоселских''  потока,  како  би  се  предупредиле 
евентуалне  штете  у  насељеним  местима,  изазваним 
бујичним деловањем појединих потока. 

  набавку  додатних  материјално 
техничких  средстава  за  одбрану  од  поплава  (алати, 
покретни  црпни  агрегати  на  дизел  погон,  заштитна 
средства  одећа и обућа, џакови за песак, лампе и сл.) 

С  обзиром на  величину и комплексност 
проблема,  израда  овог  пројекта  захтева  време  и 
ангажовање  већег  броја  стручњака  из  ове  области. 
Израдом  овог  пројекта  постигло  би  се  трајно  и 
комплетно  решење  одбране  од  поплава  унутрашњим 
водама,  са  детаљно  разрађеним  упутствима,  мерама  и 
организацијом спровођења одбране, прецизно утврђеним 
проценама угрожености и сл. 

7. Организовати службе осматрања и  јављања  у 
свим  месним  заједницама  на  територији 
општине Горњи Милановац. 
8.  У  оквиру  главног  пројекта  заштите  од 

поплава унутрашњим водама на територији општине или 
као посебан пројекат,  треба  разрадити План  коришћења 
саобраћајница,  телекомуникационих  система,  система 
радиовезе између радиоаматера и сл. у случају поплава. 

9.  Планом  предвидети  и  начин  регулисања 
саобраћаја  у  ванредним  условима,  правце  и  начине 
кретања  возила  за  снабдевање,  возила  хитне  помоћи, 
комуналних  служби,  служби  за  хитне  интервенције  и 
осталих приоритетних служби и органа. 

10.  Разрадити  План  евакуације,  услове  за 
проглашење евакуације, места и начин збрињавања људи 
и  материјалних  добара,  укључујући  и  евакуацију  и 
смештај  најважније  документације  и  архива,  у  месним 
канцеларијама,  уколико  то  већ  није  регулисано  неким 
другим плановима, одлукама и сл. 

11.  Стално  едуковати  становништво  у  смислу 
обуке,  поступања  у  одређеним  ситуацијама, 
информисањем о начинима и местима за евакуацију и сл. 

12.  Јавно  комунално  предузеће  треба  да  изради 
план  рада  у  ванредним  ситуацијама,  који  се  односи  на 
поплаве изазване изливањем унутрашњих вода. 

13.  Разрадити план  одржавања  виталних  система 
(водовод,  канализација,  снабдевање  гасом,  снабдевање 
електричном енергијом, одржавање чистоће, здравствена 
заштита, интервентне службе, рачунарски системи и сл.). 

14.  Обезбедити  помоћне  и  алтернативне  изворе 
енергије. 

За  спречавање  штета  које  изазивају  бујице 
неопходно  је  редовно  одржавање  корита  ових  потока, 
као  и  пошумљавање  и  затрављивање  површина  у 
брдским  теренима  подложним  ерозији.  Тиме  би  се 
смањило  засипање  корита  наносом  и  омогућио  већи 
проток воде. 

Уопште узев, превентивним мерама би се у 
знатном  проценту  смањила  опасност  од  поплава. 
Нарочито би требало обратити пажњу на следеће: 

  редовно  одржавање  путних  канала, 
чишћење и продубљивање како би се повећала пропусна 
моћ.  Ово  се  посебно  односи  на  путне  канале  поред 
регионалних путева, где су на више места путни канали 
нефункционални,  било  због  неадекватног  профила  цеви 
преко  којих  су  прављени  улази  у  дворишта  било  због 
неодржавања па чак и потпуног затварања. 

  интензивирање  рада  инспекцијских 
служби који би у случају непоштовања одредби одлука о 
комуналној  хигијени  и  изградњи  објеката, 
благовременим  доношењем  решења  отклонили 
недостатке. 

4.2. Оперативне  (интервентне) мере за  одбрану 
од  поплава изазваних  изливањем унутрашњих 
вода 

Интервентне мере односе се на активности које се 
спроводе  у  времену  непосредне  опасности  од  изливања 
унутрашњих вода или у случају појаве поплава. 

Радње  које  се  врше  у  овом  случају, 
подразумевају: 

  израду  привремених  насипа  на  угроженим 
деоницама 

  отварање    и  прокопавање  канала  у  циљу 
омогућавања истицања воде из дедпресија, 

 евакуацију становништва и материјалних добара, 
 збрињавање угрожених и настрадалих, 
 ангажовање додатне радне снаге и материјално 
техничких  средстава  ради  ефикаснијег 
спровођења одбране, 

 евентуално ангажовање Војске Србије. 

4.3.  Мере  за  ублажавање  и  отклањање 
последица изазваних поплавама 

Под  овим  мерама  подразумевају  се  радње  на 
санацији, реконструкцији и поновној изградњи објеката 
оштећених елементарном непогодом. 

5. АТМОСФЕРСКЕ НЕПОГОДЕ 

Најчешће атмосферске непогоде које се јављају на 
територији  општине  Горњи  Милановац  су:  провала 
облака, олујни ветар и град. 

Провала  облака најчешће се  јавља  у  пролећним и 
летњим  месецима.  Карактерише  је  велика  количина 
падавина  –  пљускови,  у  кратком  временском  периоду. 
Штете  су  вишеструке:    младе  биљке  често  буду 
уништене  а  велику  количину  воде  земљиште  не  може 
брзо да прихвати, па долази до стварања бујичних потока 
и  њиховог  изливања,  где  наносе  највише  штете
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пољопривредном земљишту, економским двориштима и 
сеоским стамбеним објектима. 

Услед  разлике  у  темпертури,  често  се  пред 
провалу облака јавља снажан ветар, који врло често траје 
и  док  трају  падавине.  Он  наноси  велике  штете,  у 
комбинацији  са  кишом  или  градом,  пољопривредним 
културама,  али  и  објектима  где  наноси  штете  на 
крововима, стакленим деловима објеката, кида електро и 
телефонске инсталације итд. 

Последњих  4  5  година, град и олуја су врло честе 
појаве  како  на  територији  општине  Горњи  Милановац, 
тако и на територији целе Републике, у периоду од маја 
до  септембра  месеца.  Наноси  велике штете,  посебно  на 
пољопривредним  културама  које  су  у  фази  зрења,  или 
развоја  у  том  добу:  пшеница  пред  жетву,  кукуруз  и 
већина повртарских култура, на воћу итд. 

6. МОГУЋНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА 

Врло  важна  мера  заштите  од  елементарних 
непогода  је  систематско  праћење  наиласка  непогоде  и 
благовремено упозоравање становништва о надолазећој 
опасности. 

Зато  на  територији  општине  Горњи  Милановац 
постоји  24  противградне  станице,  које  покривају  целу 
територију  општине. Њиховим  радом  руководе  стрелци 
који  примају  директна  упуства  радио  станицама  од 
Регионалног противградног центра "Букуља"који је сада 
припојен Министарству унутрашњих послова Сектору за 
ванредне  ситуаицје.  Благовременим  деловањем 
противградним ракетама они знатно ублажавају штете од 
могућег  града.  До  сада  је  сарадња  са  Регионалним 
центром "Букуља" ефикасно функционисала. 

Предвиђена  је  набавка  противградних  ракета  у 
оквиру аграрног буџета општине Г.Милановац, такође из 
истог  буџета  предвиђено  је  и  додатно  финансирање 
стрелаца на противградним станицама. 

а) Упозоравање 
За  локални  центар  за  пријем  упозорења 

одређује  се  канцеларија  Штаба  за  ванредне  ситуације 
општине  Горњи  Милановац  са  бројем  телефона  720 
280.У  случају  немогућности  коришћења  телефона, 
комуникација се  успоставља преко система општинских 
веза. 

Председници месних  заједница  задужени  су 
да  благовремено  обавесте  локални  центар  за  пријем 
упозорења  о  порасту  водостоја  водотока  на  својим 
теренима.  На  основу  добијених  информација  са  терена, 
Командант  Штаба  за  ванредне  ситуације  врши  њихову 
проверу  код  следећих  извора:  ЈВП"Србијаводе", 
ВПЦ"Морава"  РЈ  Чачак,  на  телефон  помоћника 
руководица одбране од поплава. 

При  прогнозама  РХМЗ  о  изузетно  великим 
количинама  падавина  командант  Штаба  телефоном 
налаже  активирање  осматрача  водостаја  на  брани  у 
Горњим Бањанима и одређује учесталост осматрања. 

За  осматраче  се  одређују  председници 
месних  заједница  који  визуелно  осматрају  водостај  и 
стање на терену и достављају повратну информацију. У 
случају  да  се  од ВПЦ  "Морава"  и РЈ  "Западна Морава" 
добију  информације  да  се  очекује  поплавни  талас  већег 

обима,  активира  се  Штаб  одбране  од  поплава  за  рад 
током 24 часа. По  успостављању рада штаба за одбрану 
од  поплаве  обавезе  осматрача  су  да  на  свака  два  сата 
јављају  о  стању  на  терену.  Са  осматрањем  се  престаје 
након налога Општинског штаба за ванредне ситуације. 

б) Информисање 

На  основу  донетих  одлука  штаба  за  ванредне 
ситуације, лице задужено за прослеђивање информација, 
а у периоду пре, за време и одмах након поплава прима и 
прослеђује информације које укључују: 

  претходно  опажање,  упозорење  и  поруку  о 
евакуацији, 

 податке о томе које ће акције бити предузете о 
локацијама, о  локацијама које су безбедне о просторима 
које  треба  избећи,  о  локацији  прихватних  центара  и 
податке  о  начинама  како  добити  ургентну  помоћ. 
Податке  о  акцијама  које  су  предузете  или  ће  бити 
предузете у вези са одбраном од поплава, 

 позиве за радну снагу, опрему, или другу врсту 
потребне  помоћи  за  евакуацију,  смањење  штете  или  о 
активностима на уклањању последица од поплава. 

Лице  задужено  за  информисање  јавности  у 
сарадњи  са  Штабом  за  ванредне  ситуације  вршиће 
пријем,  обраду  и  дистрибуцију  добијених  информација 
које треба пласирати, а с обзиром на: 

а)  форму  и  садржину  појединог  типа 
инромације, 

б) процедуру како и коме се упућује упозорење, 
в)  избор  и  веродостојност  поруке,  повезаност 

комуникацијске опреме. 

б) Евакуација и спасавање 
У    зависности  од  локације  и  обима  поплавног 

таласа,  Штаб  за  одбрану  од  поплава  ће  благовремено 
урадити следеће: 

а)  осигурати  да  угрожено  становништво  буде 
обавештено о потреби евакуације, о томе где је сигурно и 
крајње  одредиште,  којим  путевима  се  иде  и  које  је 
расположиво време за евакуацију, 

б)  обезбеди  са  предузећем  за  превоз  помоћ  за 
транспорт и евакуацију домаћинстава са подручја за које 
се процени да ће бити плављена, 

в)  обезбедити  са  Домом  здравља  особље  и 
опрему  за  помоћ  онима  којима  је  таква  помоћ  посебно 
потребна (инвалиди и сл.) 

г)  успоставити  са  Полицијском  станицом 
Г.Милановац,  контролу  саобраћаја  и  идентификовати 
путеве и возила за евакуацију, 

д) успоставти надзор на спровођењу  евакуације, 
како би се обезбедила сигурност у реализацији акције. 

На  основу  досадашњих  искустава  смештај 
становништва  се  организује  код  пријатеља  и  рођака.  У 
случају да нема довољно места, задужује се савет месне 
заједнице са територије која  је поплављена, да обезбеди 
простор за смештај угоржених лица. 

г) Отклањање штете 
За  ревитализацију  и  реконструкцију  објеката 

(путева,  пропуста,  мостова,  електричне  и  ПТТ 
инсталације  итд.)  биће  ангажовани 
Електродистрибуција,  Јавно  предузеће  предузеће  за 
изградњу, Јавно предузеће за путеве, ЈКП и др. Санирање
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и  оправка  оштећених  објеката  вршиће  се  према 
плановима  које донесу поменута предузећа, Општинско 
веће  општине  Горњи Милановац  и Општински штаб  за 
ванредне ситуације. 

7.  АНГАЖОВАЊЕ  РАДНЕ  СНАГЕ, 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ,  ОПРЕМЕ  И 
МАТЕРИЈАЛА 

Ангажовање  радне  снаге,  механизације, 
опреме  и  матаријала  врши  се  за  основу  Закона  о 
заштити  од  елементраних  и  других  непогода,  одлука 
Скупштине  општине  и  наредби  Општинског  штаба  за 
ванредне ситуације. 

8. ФИНАНСИРАЊЕ 
Финансијска средства за покривање трошкова за 

време ванредне ситуације, 
обезбеђују  општине  из  својих  средстава  као  и  од 
средстава  Републике  Србије  намењених  отклањању 
штета од елементарних непогода. 

Овај План ступа на снагу осмог дана од 
дана  објављивања  у  ''Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац''. 

Брoj: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

34. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07),  члана  42.  став  1.  тачка  9.,  22.  и  26.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи Милановац”,  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац, бр. 21/08, 21/09 и 3/11), Скупштина општине 
Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  14.  јуна  2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план 
Апотеке  Горњи  Милановац  за  2012.  годину,  који  је 
усвојен на седници Управног одбора Апотеке,  одржаној 
15. марта 2012. године, Одлуком број 149. 

II  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац.“ 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

35. 

На  основу  члана  124.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  20/08  и 
3/11)  и  члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  14. 
јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I КОНСТАТУЈЕ СЕ да  је Милосаву Петровићу, 
дипломираном правнику из Горњег Милановца престала 
функција  директора  ЈКП  „Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац, због поднете оставке. 

II  Овом  лицу  функција  престаје  14.  јуна  2012. 
године. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној дана 3. октобра 2008. године донела је 
Решење  о  именовању  Милосава  Петровића, 
дипломираног  правника  из  Горњег  Милановца  за 
директора  ЈКП  „Горњи Милановац“  Горњи Милановац, 
на период од четири године. 

Именовани је, дана 11.  јуна 2012. године поднео 
оставку на функцију директора ЈКП „Горњи Милановац“ 
Горњи Милановац. 

Сходно напред наведеном, констатовано је као у 
изреци овог решења. 

Поука  о  правном  леку:  Против  овог  решења 
може  се тужбом покренути судски  спор пред Основним 
судом  у  Чачку  у  року  од  90  дана  од  дана  пријема 
решења. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

36. 

На  основу  члана  14.  Закона  о  јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(”Сл.  гл.  РС”,  бр.  25/2000,  25/02,  107/2005,  108/05 
исправка  и  123/07др.закон),  члана  32.  став  1.  тачка  9. 
Закона  о  локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07), 
члана  20.  Одлуке  о  оснивању  и  организовању  Јавног 
комуналног  предузећа  „Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  3/03, 
15/07  и  21/09),  члана  42.  став  1.  тачка  10.  Статута
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општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈКП „ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ“ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Рајко  Нешковић,  ЈМБГ 
0707952783412, дипломирани економиста из Бруснице за 
вршиоца  дужности  директора  Јавног  комуналног 
предузећа „Горњи Милановац“ Горњи Милановац. 

II  ИМЕНОВАНИ  ступа  на  функцију  даном 
именовања. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

37. 

На  основу  члана  14.  Закона  о  јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(”Сл.  гл.  РС”,  бр.  25/2000,  25/02,107/2005,  108/05 
исправка  и  123/07др.закон),  члана  32.  став  1.  тачка  9. 
Закона  о  локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07), 
члана  25.  Одлуке  о  оснивању  Јавног  предузећа  за 
изградњу  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац", бр. 22/06, 30/07 и 8/11), члана 42.  став 1. 
тачка  10.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08, 
21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Снежана  Смиљанић, 
дипломирани инжењер грађевине из Горњег Милановца 
функције  директора  Јавног  предузећа  за  изградњу 
општине Горњи Милановац. 

II  Овом  лицу  функција  престаје  даном 
разрешења. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној дана 3. октобра 2008. године донела је 
Решење о именовању Снежане Смиљанић, дипломираног 
инжењера грађевине из Горњег Милановца, за директора 
Јавног  предузећа  за  изградњу  општине  Горњи 
Милановац, на период од четири године. 

Одредбом  члана  14.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса,  као  и  одредбом  члана  32.  став  1.  тачка  9. 
Закона  о  локалној  самоуправи  предвиђено  је  да 
директора  јавног  предузећа  именује  и  разрешава 
оснивач,  у  овом  случају  Скупштина  општине,  као 
највиши орган у општини. 

Одборничка  група  „Демократске  странке  – 
Милета  Вуловић“,  надлежном  радном  телу  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  упутила  је  допис  са 
предлогом  да  се  Снежана  Смиљанић,  дипломирани 
инжењер  грађевине  из  Горњег  Милановца,  разреши 
функције  директора  Јавног  предузећа  за  изградњу 
општине Горњи Милановац. 

Обављајући  дужност  директора  Јавног 
предузећа  за изградњу општине,    именована је на своју 
иницијативу прекинула сарадњу са органима општине. 

У  току  мандатног  периода  именоване,  постојао 
је  велики  број  приговора  грађана  на  рад  овог  јавног 
предузећа, као и на комуникацију грађана и директорке. 

Из  напред  изнетог,  Скупштина  општине  је 
закључила да досадашњи директор не остварује довољну 
сарадњу са оснивачем, што је изазвало настанак сметњи 
у раду и нарушавање угледа овог јавног предузећа, па је 
сходно томе, одлучено као у изреци решења. 

Поука  о  правном  леку:  Против  овог  решења 
може  се тужбом покренути судски  спор пред Основним 
судом  у  Чачку  у  року  од  90  дана  од  дана  пријема 
решења. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

38. 

На  основу  члана  14.  Закона  о  јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(”Сл.  гл.  РС”,  бр.  25/2000,  25/02,107/2005,  108/05 
исправка  и  123/07др.закон),  члана  32.  став  1.  тачка  9. 
Закона  о  локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07), 
члана  25.  Одлуке  о  оснивању  Јавног  предузећа  за 
изградњу  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац", бр. 22/06, 30/07  и 8/11),  члана 42. став 1. 
тачка  10.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08,
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21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Милош  Теодосијевић,  ЈМБГ 
0207960782848,  дипломирани  инжењер  организације 
рада  из  Дружетића  за  вршиоца  дужности  директора 
Јавног  предузећа  за  изградњу  општине  Горњи 
Милановац. 

II  ИМЕНОВАНИ  ступа  на  функцију  даном 
именовања. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

39. 

На  основу  чланова    34.  Закона  о  култури  (”Сл. 
гл.  РС”,  бр.  72/09),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  11. 
Одлуке  о  оснивању  Библиотеке  „Браћа  Настасијевић“ 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
2/95, 5/97, 4/05, 5/11 и 24/11), члана 42. став 1. тачка 10. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА 
БИБЛИОТЕКЕ  „БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ“ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Мирјана  Мокровчак 
Глишовић,  професор  руског  језика  и  књижевности  из 
Горњег  Милановца  функције  директора  Библиотеке 
„Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац. 

II  Овом  лицу  функција  престаје  даном 
разрешења. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној дана 17. децембра 2008. године донела 
је Решење  о  именовању Мирјане Мокровчак Глишовић, 
професора  руског  језика  и  књижевности  из  Горњег 
Милановца  за  директора  Библиотеке  „Браћа 
Настасијевић“  Горњи Милановац,  на  период  од  четири 
године. 

Одредбама чланова  34.  Закона  о  култури,  као  и 
одредбом  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о  локалној 
самоуправи предвиђено је да директора установе именује 
и  разрешава  оснивач,  у  овом  случају  Скупштина 
општине, као највиши орган у општини. 

Одборничка  група  „Ивица  Дачић 
Социјалистичка  партија  Србије  (СПС),  Партија 
уједињених  пензионера  Србије“  (ПУПС),  Покрет  за 
општину  Горњи  Милановац“,  надлежном  радном  телу 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  упутила  је 
допис са предлогом да се Мирјана Мокровчак Глишовић, 
професор  руског  језика  и  књижевности  из  Горњег 
Милановца,  разреши  функције  директора  Библиотеке 
„Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац. 

Обављајући  дужност  директора  Библиотеке 
„Браћа  Настасијевић“,    именована  је  на  своју 
иницијативу прекинула сарадњу са органима општине. 

Именована  је,  такође,  показала  недовољну 
ангажованост  и  занемарила  је  улогу  општине  Горњи 
Милановац у органозовању и одржавању манифестације 
Дани Настасијевића. 

Именовани  директор  установе  је  присуствовао 
седницама  Надзорног  одбора  и  учествовао  у  њиховом 
раду, а да никада није сугерисао или указивао на обавезу 
да,  у  складу  са  чланом  48.  Закона  о  култури,  најмање 
једанпут годишње поднесе извештај о  раду, оснивачу. 

На  основу  изнетог,  Скупштина  општине  је 
закључила да досадашњи директор не остварује довољну 
сарадњу са оснивачем, што је изазвало настанак сметњи 
у  раду  и  нарушавање  угледа  ове  установе,  па  је  сходно 
томе, одлучено као у изреци решења. 

Поука  о  правном  леку:  Против  овог  решења 
може  се тужбом покренути судски  спор пред Основним 
судом  у  Чачку  у  року  од  90  дана  од  дана  пријема 
решења. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

40. 

На  основу  члана    34.  и  37.  Закона  о  култури 
(”Сл. гл. РС”, бр. 72/09), члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о  локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  20. 
Одлуке  о  оснивању  Библиотеке  „Браћа  Настасијевић“ 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
2/95, 5/97, 4/05, 5/11 и 24/11), члана 42. став 1. тачка 10. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2.
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Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној  14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА  БИБЛИОТЕКЕ „БРАЋА 

НАСТАСИЈЕВИЋ“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Гордана  Петковић,  професор 
руског  језика  из  Луњевице  за  вршиоца  дужности 
директора  Библиотеке  „Браћа  Настасијевић“  Горњи 
Милановац. 

II  ИМЕНОВАНА  ступа  на  функцију  даном 
именовања. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

41. 

На  основу  члана  130.  Закона  о  здравственој 
заштити  (”Сл. гл. РС”, бр. 107/05, 72/09др.закон, 88/10, 
99/10  и  57/11),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  5. 
Одлуке  о  оснивању  Дома  здравља  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.    6/08  и  5/11),  члана 
42. став 1. тачка 10. Статута општине Горњи Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08, 
21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 14.  јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I РАЗРЕШАВА СЕ Добросав Лазаревић, доктор 
стоматологије из Горњег Милановца функције директора 
Дома здравља Горњи Милановац. 

II  Овом  лицу  функција  престаје  даном 
разрешења. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној дана 9. априла 2010. године донела је 
Решење  о  именовању  Добросава  Лазаревића,  доктора 

стоматологије из Горњег Милановца  за директора Дома 
здравља Горњи Милановац,  на период од четири године. 

Одредбом  члана  130.  Закона  о  здравственој 
заштити, као и одредбом члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о  локалној  самоуправи  предвиђено  је  да  директора 
установе  именује  и  разрешава  оснивач,  у  овом  случају 
Скупштина општине, као највиши орган у општини. 

Одборничка група „Ивица ДачићСоцијалистичка 
партија  Србије  (СПС),  Партија  уједињених  пензионера 
Србије“  (ПУПС),  Покрет  за  општину  Горњи 
Милановац“,  надлежном  радном  телу  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  упутила  је  допис  са 
предлогом  да  се  Добросав  Лазаревић,  доктор 
стоматологије  разреши  функције  директора  Дома 
здравља Горњи Милановац. 

Обављајући  дужност  директора  Дома  здравља, 
напред  именован  је  на  своју  иницијативу  прекинуо  већ 
увелико  отежану  сарадњу  са  органима  општине,  и  то 
неодазивањем  на  позиве  за  присуство  на  седницама 
Скупштуне  општине  и  њених  радних  тела,  као  и 
неузимањем учешћа у раду седнице Скупштине и њених 
радних тела. 

У  складу  са  чланом 131.  Закона  о  здравственој 
заштити,  Добросав  Лазаревић  није  подносио  Управном 
одбору  писмени  тромесечни  односно  шестомесечни 
извештај о пословању ове здравствене установе. 

Неправилном  организацијом  и  несавесним 
руковођењем  процеса  рада,  запошњавањем  нестручних 
кадрова  од  стране  именованог,  изазван  је  настанак 
сметњи  у  раду  и  нарушавање  угледа  ове  здравствене 
установе  о  чему  су  писали  штампани  медији,  а 
преносили електронски медији. 

На  основу  изнетог,  Скупштина  општине  је 
закључила да досадашњи директор не остварује сарадњу 
са  оснивачем, па  је сходно томе, одлучено као  у изреци 
решења. 

Поука  о  правном  леку:  Против  овог  решења 
може  се  може  се  тужбом  покренути  судски  спор  пред 
Основним  судом  у  Чачку  у  року  од  90  дана  од  дана 
пријема решења. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

42. 

На  основу  члана  130.  Закона  о  здравственој 
заштити (”Сл.  гл. РС”, бр. 107/05, 72/09др.закон, 88/10, 
99/10  и  57/11),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  5. 
Одлуке  о  оснивању  Дома  здравља  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.    6/08  и  5/11),  члана 
42. став 1. тачка 10. Статута општине Горњи Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08,
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21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

I  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Драгица  Топаловић,  ЈМБГ 
1004958788419, доктор специјалиста опште медицине из 
Горњег  Милановца  за  вршиоца  дужности  директора 
Дома здравља Горњи Милановац. 

II  ИМЕНОВАНА  ступа  на  функцију  даном 
именовања. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

43. 

На  основу  члана  124.  Статута  општине  Горњи 
Милановац ("Службени гласник општине Г.Милановац", 
бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2.  Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник општине Г.Милановац", бр. 21/08, 21/09 и 3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14.јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  КОНСТАТУЈЕ  СЕ  да  је  Милошу  Николићу, 
ЈМБГ  1009956783411,  дипломираном  економисти  из 
Горњег  Милановца,  престала  функција  вршиоца 
дужности  директора  Музеја  рудничкотаковског  краја 
Горњи Милановац. 

II  Именованом  је  престала  функција  20.  маја 
2012. године. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  дана  20.  маја  2011.  године  донела  је 
Решење  о  именовању Милоша  Николић,  дипломираног 
економисте из Горњег Милановца, за вршиоца дужности 
директора  Музеја  рудничкотаковског  краја  Горњи 
Милановац. 

Одредбом  члана  37.  став  2.  Закона  о  култури 
(”Сл.  гласник  РС”,  бр.  72/09),  као  и  одредбом  члана  9. 
став  13. Одлуке  о  оснивању Музеја  рудничкотаковског 
краја Горњи Милановац  ("Сл.гл.општине Г.Милановац", 
бр.  3/94,  5/97,  5/01,  5/11  и  24/11),  прописано  је  да 
вршилац  дужности  директора  установе  може  обављати 
ту функцију најдуже једну годину. 

Како  је  тај  рок  протекао,  одлучено  је  као  у 
изреци овог решења. 

Упутство  о  правном  средству:  Против  овог 
решења  може  се  тужбом  покренути  судски  спор  пред 
Основним  судом  у  Чачку  у  року  од  90  дана  од  дана 
пријема решења. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

44. 

На  основу  члана  34.  Закона  о  култури  (”Сл. 
гласник  РС”,  бр.  72/09),  члана  9.  Одлуке  о  оснивању 
Музеја  рудничкотаковског  краја  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 3/94, 5/97, 5/01, 5/11 
и  24/11),  члана  34.  Статута Апотеке Горњи Милановац, 
члана  42.  став  1.  тачка  10.  Статута  општине  Горњи 
Милановац ("Службени гласник општине Г.Милановац", 
бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2.  Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник општине Г.Милановац", бр. 21/08, 21/09 и 3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

МУЗЕЈА РУДНИЧКОТАКОВСКОГ КРАЈА 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Милош  Николић,  ЈМБГ 
1009956783411  дипломирани  економиста  из  Горњег 
Милановца,  за  директора  Музеја  рудничкотаковског 
краја Горњи Милановац, на период од четири године. 

II  ИМЕНОВАНИ  ступа  на  функцију  даном 
именовања. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбом  члана  35.  Закона  о  култури  (”Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09), као и одредбом члана 9. Одлуке 
о  оснивању  Музеја  рудничкотаковског  краја  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  3/94, 
5/97,  5/01,  5/11  и  24/11),  прописано  је  да  директора
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установе  разрешава  и  именује    оснивач,  на  период  од 
четири године. 

Након  расписаног  и  спроведеног  јавног 
конкурса  за  именовање  директора  установе,  Управни 
одбор    Музеја  рудничкотаковског  краја  Горњи 
Милановац,  у  складу  са  одредбама  члана  35.  наведеног 
Закона,  члана  9.  наведене  Одлуке,  чланова  36.  и  43. 
Статута  Музеја  рудничкотаковског  краја  Горњи 
Милановац,  доставио  је  оснивачу  своју  Одлуку  број 
129/12 од 24.05.2012. године, са предлогом да се Милош 
Николић,  дипломирани  економиста  из  Горњег 
Милановца  именује  за  директора  Музеја  рудничко 
таковског краја Горњи Милановац. 

Сходно  напред  изложеном,  одлучено  је  као  у 
изреци овог решења. 

Упутство  о  правном  средству:  Против  овог 
решења  може  се  тужбом  покренути  судски  спор  пред 
Основним  судом  у  Чачку  у  року  од  90  дана  од  дана 
пријема решења. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

45. 

На  основу  члана  12.  Закона  о  јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(”Сл.  гл.  РС”,  бр.  25/2000,  25/02,  107/2005,  108/05 
исправка  и  123/07др.закон),  члана  32.  став  1.  тачка  9. 
Закона  о  локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07), 
члана  20.  Одлуке  о  оснивању  и  организовању  Јавног 
предузећа  „Горњи  Милановац“  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  3/03,  15/07  и  21/09), 
члана  42.  став  1.  тачка  10.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  20/08  и 
3/11)  и  члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  14. 
јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП „ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 
КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
чланова  Управног  одбора  ЈКП  „Горњи  Милановац“ 
Горњи  Милановац,  као  представника  јединице  локалне 
самоуправе, и то 

 председник 
  Милан Ђукановић из Горњег Милановца, 

 чланови 
  Миле Узелац из Горњег Милановца, 
  Радојица Савић из Горњег Милановца, 

  Радојко Брајовић из Горњег Милановца и 
  Радош Којовић из Прањана. 
II  У  Управни  одбор  ЈКП  „Горњи  Милановац“ 

Горњи Милановац,  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Радослав Симић из Горњег Милановца, 

 за чланове 
  Радош Којовић из Прањана, 
  Здравко Караулић из Рудника, 
  Ана Теодосијевић из Дружетића и 
  Драган Марковић из Рудника. 
III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

46. 

На  основу  члана  15.  Закона  о  јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(”Сл.  гл.  РС”,  бр.  25/2000,  25/02,  107/2005,  108/05 
исправка  и  123/07др.закон),  члана  32.  став1.  тачка  9. 
Закона  о  локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07), 
члана  26.  Одлуке  о  оснивању  и  организовању  Јавног 
предузећа  „Горњи  Милановац“  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  3/03,  15/07  и  21/09), 
члана  42.  став  1.  тачка  10.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  20/08  и 
3/11)  и  члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  14. 
јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 
КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
члана Надзорног одбора ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи 
Милановац,  као  представника  јединице  локалне 
самоуправе и то 

 председник 
  Слободан Ђуровић из Горњег Милановца, 

 члан 
  Младен Матовић из Горњег Милановца. 

II  У  Надзорни  одбор  ЈКП  „Горњи Милановац“ 
Горњи  Милановац  именују  се,  као  представници 
јединице локалне самоуправе и то:
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 за председника 
  Радош Арсенијевић из Горњег Милановца, 

 за члана 
  Драгољуб  Михаиловић  из  Горњег 

Милановца. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

47. 

На  основу  члана  12.  Закона  о  јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(”Сл.  гл.  РС”,  бр.  25/2000,  25/02,  107/2005,  108/05 
исправка  и  123/07др.закон),  члана  32.  став  1.  тачка  9. 
Закона  о  локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07), 
члана  20.  Одлуке  о  оснивању  Јавног  предузећа  за 
изградњу  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  22/06,30/07  и  8/11),  члана  42.  став  1. 
тачка  10.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08, 
21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 
КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
чланова Управног  одбора  Јавног  предузећа  за  изградњу 
општине  Горњи Милановац, као представници  јединице 
локалне самоуправе и то 

 председник 
  Рајко Нешковић из Горњег Милановца, 

 чланови 
  Илија Мијатовић из Грабовице, 
  Радоје Николић из Горњег Милановца и 
  Мирољуб Ломић из Горњег Милановца. 

II  У  Управни  одбор  Јавног  предузећа  за 
изградњу општине Горњи Милановац, као представници 
јединице локалне самоуправе именују се, и то: 

 за председника 
  Душко Димитријевић из Доње Врбаве, 

 за чланове 

  Илија Мијатовић из Грабовице, 
  Милан Живановић из Горњег Милановца, 
  Зоран Недељковић из Рудника. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

48. 

На  основу  члана  15.  Закона  о  јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(”Сл.  гл.  РС”,  бр.  25/2000,  25/02,  107/2005,  108/05 
исправка  и  123/07др.закон),  члана  32.  став  1.  тачка  9. 
Закона  о  локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07), 
члана  26.  Одлуке  о  оснивању  Јавног  предузећа  за 
изградњу  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац", бр. 22/06, 30/07  и 8/11),  члана 42. став 1. 
тачка  10.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  20/08)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08  и 
3/11),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 14.  јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 
КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
члана  Надзорног  одбора  Јавног  предузећа  за  изградњу 
општине Горњи Милановац, као представници  јединице 
локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Радослав  Вукашиновић  из  Горњег 

Милановца, 
 члан 

  Радмила Каравезић из Горњег Милановца. 
II  У  Надзорни  одбор  Јавног  предузећа  за 

изградњу општине Горњи Милановац, као представници 
јединице локалне самоуправе именују се, и то 

 за председника 
  Љиљана Машић из Горњег Милановца, 

 за члана 
  Андријана Томовић из Коштунића. 
III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“.
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Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

49. 

На  основу  члана  12.  Закона  о  јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(”Сл.  гл.  РС”,  бр.  25/2000,  25/02,  107/2005,  108/05 
исправка  и  123/07др.закон),  члана  32.  став  1.  тачка  9. 
Закона  о  локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07), 
члана 21. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за путеве 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  12/04  и  5/11),  члана  42.  став  1.  тачка 
10. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ПУТЕВЕ 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ,  КАО 
ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
чланова  Управног  одбора  Јавног  предузећа  за  путеве 
општине  Горњи Милановац, као представници  јединице 
локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Миленко Бојовић из Горњег Милановца, 

 чланови 
  Радиша Ђорђевић из Бољковаца, 
  Мирослав Богојевић из Трудеља и 
  Јован Ристовић из Горњег Милановца. 
II У Управни  одбор  Јавног  предузећа  за  путеве 

општине  Горњи Милановац, као представници  јединице 
локалне самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Лазар Николић из Горњег Милановца, 

 за чланове 
  Драган Веселиновић из Коштунића, 
  Мирослав Марковић из Семедражи и 
  Рајко Тодоровић из Ручића. 
III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

50. 

На  основу  члана  15.  Закона  о  јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(”Сл.  гл.  РС”,  бр.  25/2000,  25/02,  107/2005,  108/05 
исправка  и  123/07др.закон),  члана  32.  став  1.  тачка  9. 
Закона  о  локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07), 
члана 31. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за путеве 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  12/04 и  5/11),  члана  42.  став  1.  тачка 
10. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац", бр. 20/08) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  21/08  и  3/11),  Скупштина  општине 
Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  14.  јуна  2012. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ПУТЕВЕ 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ,  КАО 
ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
члана  Надзорног  одбора  Јавног  предузећа  за  путеве 
општине Горњи Милановац, као представници  јединице 
локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Милан Шутић из Невада, 

 члан 
  Мирослав Зарић из Накучана. 
II У Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве 

општине Горњи Милановац, као представници  јединице 
локалне самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Радојица Радојичић из Угриноваца, 

 за члана 
  Нада Несторовић из Горњег Милановца. 
III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

51. 

На  основу  члана  12.  Закона  о  јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(”Сл.  гл.  РС”,  бр.  25/2000,  25/02,  107/2005,  108/05 
исправка  и  123/07др.закон),  члана  32.  став  1.  тачка  9. 
Закона  о  локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07), 
члана 7. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Спортско 
рекреативни центар“ Горњи Милановац ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац", бр. 11/08, 23/08  и 5/11),  члана 42. став 1. 
тачка  10.  Статута  општине  Горњи  Милановац
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("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08, 
21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП 
„СПОРТСКОРЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
чланова  Управног  одбора  Јавног  предузећа  „Спортско 
рекреативни  центар“  Горњи  Милановац,  као 
представници јединице локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Милован Марушић из Горњег Милановца, 

 чланови 
  Бојан Лазић из Горњег Милановца, 
  Дмитар Радоњић из Горњег Милановца, 
  Драган Јевремовић из Горњег Милановца и 
  Бранко Каравезић из Такова. 
II  У  Управни  одбор  Јавног  предузећа 

„Спортскорекреативни  центар“  Горњи  Милановац,  као 
представници  јединице локалне самоуправе, именују  се, 
и то: 

 за председника 
  Милета Богдановић из Горњег Милановца, 

 за чланове 
  Дмитар Радоњић из Горњег Милановца, 
  Ненад Живановић из Горњег Милановца и 
  Небојша Ћурчић из Брђана. 
III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

52. 

На  основу  члана  15.  Закона  о  јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(”Сл.  гл.  РС”,  бр.  25/2000,  25/02,  107/2005,  108/05 
исправка  и  123/07др.закон),  члана  32.  став  1.  тачка  9. 
Закона  о  локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07), 
члана 7. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Спортско 
рекреативни центар“ Горњи Милановац ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац", бр. 11/08, 23/08 и 5/11), члана 42.  став 1. 
тачка  10.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  20/08)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08  и 
3/11),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 
„СПОРТСКОРЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
чланова Надзорног  одбора  Јавног  предузећа  „Спортско 
рекреативни  центар“  Горњи  Милановац,  као 
представници јединице локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Милош Димитријевић из Доње Врбаве, 

 чланови 
  Миливоје  Урошевић  из  Горњег Милановца 

и 
  Јевремовић Душан из Горњег Милановца. 

II  У  Надзорни  одбор  Јавног  предузећа 
„Спортскорекреативни  центар“  Горњи  Милановац,  као 
представници  јединице локалне  самоуправе, именују  се, 
и то: 

 за председника 
  Милош Димитријевић из Доње Врбаве, 

 за чланове 
  Давор Огњановић из Горњег Милановца и 
  Дејан Костић из Горњег Милановца. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

53. 

На основу  члана  41.  Закона  о  култури  (”Сл.  гл. 
РС”,  бр.  72/09),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана    11б. 
Одлуке  о  оснивању  Библиотеке  „Браћа  Настасијевић“ 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
2/95, 5/97, 4/05, 5/11 и 24/11), члана 42. став 1. тачка 10. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ 

„БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ“
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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА 
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
чланова  Управног  одбора  Библиотеке  „Браћа 
Настасијевић“  Горњи  Милановац,  као  представници 
јединице локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Велимир Ђуровић из Горњег Милановац, 

 чланови 
  Гордана Петковић из Луњевице и 
  Витомир Јаснић из Горњег Милановца. 

II  У  Управни  одбор  Библиотеке  „Браћа 
Настасијевић“  Горњи  Милановац,  као  представници 
јединице локалне самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Марко Оташевић из Горњег Милановца, 

 за чланове 
  Бојана Шарац из Рудника и 
  Ивана Весковић из Горњег Милановца. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

54. 

На основу  члана  45.  Закона  о  култури  (”Сл.  гл. 
РС”,  бр.  72/09),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  11г. 
Одлуке  о  оснивању  Библиотеке  „Браћа  Настасијевић“ 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
бр. 2/95, 5/97, 4/05, 5/11 и 24/11), члана 42. став 1. тачка 
10. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ 

„БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ“ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
члана  Надзорног  одбора  Библиотеке  „Браћа 
Настасијевић“  Горњи  Милановац,  као  представници 
јединице локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Милан Топаловић из Брђана, 

 члан 

  Снежана Радојичић из Горњег Милановца. 

II  У  Надзорни  одбор  Библиотеке  „Браћа 
Настасијевић“  Горњи  Милановац,  као  представници 
јединице локалне самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Емилија Андрић из Горњег Милановца, 

 за члана 
  Наташа Божовић из Брђана. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

55. 

На  основу  члана  130.  Закона  о  здравственој 
заштити (”Сл.  гл. РС”, бр. 107/05, 72/09др.закон, 88/10, 
99/10  и  57/11),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  5. 
Одлуке  о  оснивању  Дома  згравља  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  6/08,  24/08  и  5/11), 
члана  42.  став  1.  тачка  10.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  20/08  и 
3/11)  и  члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  14. 
јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА 
ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ,  КАО 
ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
чланова  Управног  одбора  Дома  здравља  Горњи 
Милановац,  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе, и то 

 председник 
  Михаило Јовичић из Горњег Милановца, 

 чланови 
  Милијанка Албијанић из Прањана и 
  Божана Узелац из Горњег Милановца. 

II  У  Управни  одбор  Дома  здравља  Горњи 
Милановац,  као  представници  локалне  самоуправе, 
именују се, и то: 

 за председника 
  др  Миланка  Ђорђевић  из  Горњег 

Милановца, 
 за чланове 

  Милијанка Албијанић из Прањана и
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  Божана Узелац из Горњег Милановца. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

56. 

На  основу  члана  130.  Закона  о  здравственој 
заштити (”Сл. гл. РС”, бр.  107/05, 72/09др.закон, 88/10, 
99/10  и  57/11),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  5. 
Одлуке  о  оснивању  Дома  згравља  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  6/08,  24/08  и  5/11), 
члана  42.  став  1.  тачка  10.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  20/08  и 
3/11)  и  члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  14. 
јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ,  КАО ПРЕДСТАВНИКА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
члана  Надзорног  одбора  Дома  здравља  Горњи 
Милановац,  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе, и то 

 председник 
  Славица Стругаревић из Горњег Милановца, 

 члан 
  Милица Гачановић из Бершића. 

II  У  Надзорни  одбор  Дома  здравља  Горњи 
Милановац,  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Марија Секулић из Горњег Милановца, 

 за члана 
  Гордана Ракоњац из Горњег Милановца. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

57. 

На основу  члана  41.  Закона  о  култури  (”Сл.  гл. 
РС”,  бр.  72/09),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  9б. 
Одлуке  о  оснивању  Музеја  Рудничкотаковског  краја 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
3/94, 5/97, 5/01, 5/11 и 24/11), члана 42. став 1. тачка 10. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА 
РУДНИЧКОТАКОВСКОГ КРАЈА ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ,  КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
чланова  Управног  одбора  Музеја  рудничкотаковског 
краја  Горњи  Милановац,  као  представници  јединице 
локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Марко Чаровић из Белог Поља, 

 чланови 
  Слободан Марковић из Рудника, 
  Петар Пантовић из Горњег Милановца и 
  Миладин  Трифуновић  из  Горњег 

Милановца. 

II У Управни  одбор Музеја  рудничкотаковског 
краја  Горњи  Милановац,  као  представници  јединице 
локалне самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Маријана  Стевановић  из  Горњег 

Милановца,, 
 за чланове 

  Иван Марковић из Велеречи, 
  Јован Стевановић из Горњег Милановца и 
  Слободан  Аксентијевић  из  Горњег 

Милановца. 
III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

58. 

На основу  члана  45.  Закона  о  култури  (”Сл.  гл. 
РС”,  бр.  72/09),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о
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локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  9г. 
Одлуке  о  оснивању  Музеја  Рудничкотаковског  краја 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
3/94, 5/97, 5/01, 5/11 и 24/11), члана 42. став 1. тачка 10. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА 
РУДНИЧКОТАКОВСКОГ КРАЈА ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
члана  Надзорног  одбора  Музеја  рудничкотаковског 
краја  Горњи  Милановац,  као  представници  јединице 
локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Иван Марковић из Велеречи, 

 члан 
  Слободан  Аксентијевић  из  Горњег 

Милановца. 

II У Надзорни одбор Музеја рудничкотаковског 
краја  Горњи  Милановац,  као  представници  јединице 
локалне самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Иван Вуковић из Горњег Милановца, 

 за члана 
  Драгомир Џелетовић из Горњег Милановца. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

59. 

На основу  члана  41.  Закона  о  култури  (”Сл.  гл. 
РС”,  бр.  72/09),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  8г. 
Одлуке  о  оснивању  Установе  за  културу,  уметност  и 
ваншколско  образовање  „Културни  центар“  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  15/91, 
5/97, 6/91, 5/01,12/04, 6/09, 5/11 и 24/11), члана 42. став 1. 
тачка  10.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08, 
21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 14.  јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА 

КУЛТУРУ, УМЕТНОСТ И ВАНШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
чланова Управног одбора Установе за културу, уметност 
и  ваншколско  образовање  „Културни  центар“  Горњи 
Милановац,  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе, и то 

 председник 
  Надица  ВујићМитровић  из  Горњег 

Милановца, 
 чланови 

  Михаило Костадинов из Горњег Милановца, 
  Биљана Миловановић из Горњег Милановца 

и 
  Нада Ђуровић из Горњег Милановца, 

II  У  Управни  одбор  Установе  за  културу, 
уметност  и  ваншколско  образовање  „Културни  центар“ 
Горњи Милановац,  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Зденка Вулићевић из Горњег Милановца, 

 за чланове 
  Маријана  Стефановић  из  Горњег 

Милановца, 
  Миладин Трифуновић из Горњег Милановца 

и 
  Горица Тепшић из Горњег Милановца. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

60. 

На основу  члана  45.  Закона  о  култури  (”Сл.  гл. 
РС”,  бр.  72/09),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  8ђ. 
Одлуке  о  оснивању  Установе  за  културу,  уметност  и 
ваншколско  образовање  „Културни  центар“  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  15/91, 
5/97, 6/91, 5/01,12/04, 6/09, 5/11 и 24/11), члана 42. став 1. 
тачка  10.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08,
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21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА 

КУЛТУРУ, УМЕТНОСТ И ВАНШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ,КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
члана Надзорног одбора Установе за културу, уметност и 
ваншколско  образовање  „Културни  центар“  Горњи 
Милановац,  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе, и то 

 председник 
  Радослав Живановић из Горњег Милановца, 

 члан 
  Зорица Пантовић из Горњег Милановца 

II  У  Надзорни  одбор  Установе  за  културу, 
уметност  и  ваншколско  образовање  „Културни  центар“ 
Горњи Милановац,  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе именују се, и то: 

 за председника 
  Владимир Јовановић Горњег Милановца, 

 за члана 
  Дарко Мићовић из Горњег Милановца. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

61. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  5. 
Одлуке  о  оснивању  Туристичке  организације    општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
5/00,  3/01,  4/01,  4/04,  2/2010  и  5/11),  члана  42.  став  1. 
тачка  10.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08, 
21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ,  КАО ПРЕДСТАВНИКА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
чланова  Управног  одбора  Туристичке  организације 
општине Горњи Милановац, као представници  јединице 
локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Јована Грковић из Горњег Милановца, 

 чланови 
  Миломир Јанковић из Горњег Милановца и 
  Александар  Недељковић  из  Горњег 

Милановца. 
II  У  Управни  одбор  Туристичке  организације 

општине Горњи Милановац, као представници  јединице 
локалне самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Ружа Михаиловић из Горњег Милановца, 

 за чланове 
  Миломир Јанковић из Горњег Милановца и 
  Александра Јаковљевић из Млаковца. 
III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

62. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  5. 
Одлуке  о  оснивању  Туристичке  организације  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
5/00,  3/01,  4/01,  4/04,  2/2010  и  5/11),  члана  42.  став  1. 
тачка  10.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08, 
21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 14.  јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
члана  Надзорног  одбора  Туристичке  организације 
општине Горњи Милановац, као представници  јединице 
локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Ђорђе Перишић из Коштунића, 

 члан 
  Анђелија Јаковљевић из Горњег Милановца. 
II  У  Надзорни  одбор  Туристичке  организације 

општине Горњи Милановац, као представници  јединице 
локалне самоуправе, именују се, и то:
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 за председника 
  Биљана Васовић из Бољковаца, 
 

 за члана 
  Десимир Јоксић из Горњег Милановца. 
 
III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

63. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  11. 
Одлуке о оснивању Установе у области физичке културе 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
6/95, 8/95, 7/97, 20/08, 7/10 и 5/11), члана 42. став 1. тачка 
10. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ У 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
чланова  Управног  одбора  Установе  у  области  физичке 
културе  Горњи Милановац,  као  представници  јединице 
локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Милојко Живановић из Горњег Милановца, 

 чланови 
  Родољуб  Спасојевић  из  Горњег Милановца 

и 
  Милојко Ђукановић из Горњег Милановца. 
II У Управни одбор Установе у области физичке 

културе  Горњи Милановац,  као  представници  јединице 
локалне самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Милојко Ђукановић из Горњег Милановца, 

 за чланове 
  Милојко Живановић  из  Горњег Милановца 

и 
  Наташа Спасојевић из Горњег Милановца. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

64. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  12. 
Одлуке о оснивању Установе у области физичке културе 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
6/95, 8/95, 7/97, 20/08, 7/10 и 5/11), члана 42. став 1. тачка 
10. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14.  јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ У 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ,  КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
члана  Надзорног  одбора  Установе  у  области  физичке 
културе  Горњи Милановац,  као  представници  јединице 
локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Марина Томић из Горњег Милановца, 

 члан 
  Милан Ђорђевић из Горњег Милановца. 
II  У  Надзорни  одбор  Установе  у  области 

физичке  културе  Горњи  Милановац,  као  представници 
јединице локалне самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Љиљана Кандић из Горњег Милановца, 

 за члана 
  Гордана Симовић из Горњег Милановца. 
III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р.



B Br ro oj j 1 15 5 / /2 20 01 12 2  S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 2 20 0 

65. 

На  основу  члана  130.  Закона  о  здравственој 
заштити  (”Сл. гл. РС”, бр. 107/05,  72/09др.закон, 88/10, 
99/10  и  57/11),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  5. 
Одлуке  о  оснивању  Апотеке  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  15/06  и  5/11),  члана 
42. став 1. тачка 10. Статута општине Горњи Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08, 
21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
чланова  Управног  одбора  Апотеке  Горњи  Милановац, 
као представници јединице локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Гордана Веселиновић из Прањана, 

 чланови 
  Милена Илић из Горњег Милановца и 
  Милијана  Аранђеловић  из  Горњег 

Милановца. 

II У Управни одбор Апотеке Горњи Милановац, 
као представници јединице локалне самоуправе, именују 
се, и то: 

 за председника 
  др Сања Ђуровић из Горњег Милановца, 

 за чланове 
  Милена Илић из Горњег Милановца и 
  Милијана  Аранђеловић  из  Горњег 

Милановца. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

66. 

На  основу  члана  130.  Закона  о  здравственој 
заштити  (”Сл. гл. РС”, бр. 107/05,  72/09др.закон, 88/10, 
99/10  и  57/11),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  5. 
Одлуке  о  оснивању  Апотеке  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  15/06  и  5/11),  члана 
42. став 1. тачка 10. Статута општине Горњи Милановац 

("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08, 
21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ,  КАО ПРЕДСТАВНИКА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
члана Надзорног одбора Апотеке Горњи Милановац, као 
представника јединице локалне самоуправе, и то 

 председник 
  Љиљана Николић из Синошевића, 

 члан 
  Милинко Мартиновић из Бруснице. 
II  У  Надзорни  одбор  Апотеке  Горњи 

Милановац,  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Александар  Филиповић  из  Горњег 

Милановца, 
 за члана 

  Катарина Чуљковић из Лозња. 
III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

67. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним  службама 
(”Сл. гл. РС”, бр. 42/91, 71/97, 79/05, 81/07 и 83/05испр. 
др.  закон),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о  локалној 
самоуправи (”Сл. гл. РС”, 129/07), члана 42. став 1. тачка 
10. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 
КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
чланова  Управног  одбора  Центра  за  социјални  рад 
Горњи Милановац,  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе, и то
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 председник 
  Драшко Ћурчић из Горњег Милановца, 

 чланови 
  Драган Вуковић из Срезојеваца и 
  Зоран Недељковић из Горњег Милановца. 
 
II  У  Управни  одбор  Центра  за  социјални  рад 

Горњи Милановац,  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Иван Продановић из Леушића, 

 за чланове 
  Драшко Ћурчић из Горњег Милановца и 
  Сузана Тешић из Доње Врбаве. 
 
III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

68. 

На  основу  члана  20.  Закона  о  јавним  службама 
(”Сл.  гл.  РС”,  бр.  42/91,  71/97,  79/05,  81/07  и  83/05 
испр.др  закон),  члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о 
локалној  самоуправи  (”Сл.  гл.  РС”,  129/07),  члана  42. 
став  1.  тачка  10.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 20/08 и 3/11) и члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  21/08, 
21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 14.  јуна 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 

КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председника  и 
члана Надзорног одбора Центра за социјални рад Горњи 
Милановац,  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе, и то 

 председник 
  Радовин Јевтић из Горњег Милановца, 

 члан 
  Слађана Николић из Горњег Милановца. 
II  У  Надзорни  одбор  Центра  за  социјални  рад 

Горњи Милановац,  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе, именују се, и то: 

 за председника 
  Миливоје Дамљановић из Бершића, 

 за члан 
  Маријана Тешић из Горњег Милановца. 

III  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

69. 

На основу чланoва 53. став 1., 54. став 2., 3. и 11. 
и  55.  став  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања    („Сл.гл.РС“,бр.  72/09  и  52/11),  члана  8. 
Одлуке  о  оснивању  Предшколске  установе  „Сунце“ 
Горњи Милановац ("Сл.гласник  општине Г.Милановац", 
бр.7/97,  2/04,  5/05  и  5/11),  члана  124.  Статута  општине 
Горњи Милановац ("Сл.гласник  општине Г.Милановац", 
бр.20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2.  Пословника 
Скупштине општине Г.Милановац ("Сл.гласник општине 
Г.Милановац",  бр.21/08,  21/09  и  3/11),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  14. 
јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ „СУНЦЕ “ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  члана 
Управног одбора Предшколске установе "Сунце " Горњи 
Милановац, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Светислав Тешовић из Горњег Милановца, 
2. Димитрије  Дмитровић  из  Горњег Милановца 

и 
3. Милош Теодосијевић из Дружетића. 
II  У  Управни  одбор  Предшколске  установе 

"Сунце" Горњи Милановац, именују се, и то 
  као  представници  јединице  локалне 

самоуправе: 
1. Љиљана Божовић из Горњег Милановца, 
2. Слободан Пауновић из Такова и 
3. Катарина Пејовић из Горњег Милановца. 
III  Мандат  именованих  чланова  Управног 

одбора траје до истека мандата органа управљања. 
IV  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р.
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70. 

На  основу  члана  3.  Одлуке  о  оснивању  Фонда 
солидарне  стамбене  изградње  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.М.бр.2/99  и  4/09),  члана  124. 
Статута  општине  Г.Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
(„Сл.гл.општине  Г.Милановац“,  бр.  21/08,  21/09  и  3/11) 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА 
СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Управног  одбора  Фонда  солидарне  стамбене  изградње 
општине Г.Милановац, и то: 

 председник 
Јован Којовић из Горњег Милановца, 
 чланови: 
1. Милица Гачановић из Бершића, 
2. Драган Пашић из Горњег Милановца, 
3. Младен Матовић из Горњег Милановца, 
4. Драган Јевремовић из Горњег Милановца, 
5.  Милета  Богдановић,  радник  Општинске 

управе из Г.Милановца, 
6.  Славко  Аковић,  радник  РОЦ  "Рудник"  из 

Г.Милановца и 
7.  Милојко  Живановић,  радник  "Swisllion 

Таково" из Г.Милановца. 

II  ИМЕНУЈУ  СЕ  у  Управни  одбор  Фонда 
солидарне  стамбене  изградње  општине  Горњи 
Милановац, и то: 

 за председника 
Живко Милошевић из Белог Поља, 
 а за чланове: 
1. Радош Милетић из Рељинаца, 
2. Рајо Несторовић из Горњег Милановца и 
3. Ненад Гојковић из Горњег Милановца. 

III  Решење  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

71. 

На основу члана 8. Одлуке о оснивању Фонда за 
противпожарну  заштиту  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.М.бр.3/00)  члана  124.  Статута 
општине  Г.Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац", 
бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2.  Пословника 
Скупштине  општине  Г.Милановац  („Сл.гл.општине 
Г.Милановац“,  бр.  21/08,  21/09  и  3/11)  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  14. 
јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА 
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  председник  и  чланови 
Управног  одбора  Фонда  за  противпожарну  заштиту 
општине Горњи Милановац, и то: 

  председник: 
Милета Радовановић из Горњег Милановца 
 и чланови: 
1. Јерослав Пејовић из Горњег Милановца, 
2. Милан Дмитрић из Доње Врбаве, 
3. Жељко Савић из Горњег Милановца. 

II  ИМЕНУЈУ  СЕ  у  Управни  одбор  Фонда  за 
противпожарну  заштиту  општине  Горњи  Милановац  и 
то: 

 за председника 
Драган Поломац из Горњег Милановца, 
 а за чланове: 
1. Живко Павловић из Семедражи, 
2. Милан Дмитрић из Доње Врбаве, 
3. Зоран Ковачевић из Бруснице. 

III  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

72. 

На основу чланoва 53. став 2., 54. став 2., 3. и 11. 
и  55.  став  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања    („Сл.гл.РС“,бр.  72/09  и  52/11),  члана  124. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац",  бр.20/08  и  3/11)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац",  бр.21/08,  21/09  и
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3/11),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ 
АЛЕКСАНДАР I“  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 

КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  члана 
Школског  одбора Основне школе  "Краљ Александар  I" 
Горњи Милановац, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Ђорђе Петровић из Горњег Милановца, 
2. Драгослав Ћурчић из Брђана и 
3. Горица Јовичић из Бољковаца. 
II  У  Школски  одбор  Основне  школе  "Краљ 

Александар I" Горњи Милановац именују се, и то 
  као  представници  јединице  локалне 

самоуправе: 
1. Милан Топаловић из Брђана, 
2. Слободан Ђуровић из Горњег Милановца и 
3. Горица Јовичић из Бољковаца. 
III  Мандат  именованих  чланова  Школског 

одбора траје до истека мандата органа управљања. 
IV  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Михаило Вучетић ,с.р. 

73. 

На основу чланoва 53. став 2., 54. став 2., 3. и 11. 
и  55.  став  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања    („Сл.гл.РС“,бр.  72/09  и  52/11),  члана  124. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац",  бр.20/08  и  3/11)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац",  бр.21/08,  21/09  и 
3/11),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ“  ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  члана 
Школског  одбора  Основне  школе  "Момчило 
Настасијевић" Горњи Милановац, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Милица Стефановић из Горњег Милановца, 

2. Срећко Каравезић из Горњег Милановца и 
3. Снежана Радојичић из Горњег Милановца. 

II У Школски одбор Основне школе "Момчило 
Настасијевић" Горњи Милановац именују се, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Горица Тепшић из Горњег Милановца, 
2. Ружа Михаиловић из Горњег Милановца и 
3. Снежана Радојичић изГорњег Милановца. 

III  Мандат  именованих  чланова  Школског 
одбора траје до истека мандата органа управљања. 

IV  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

74. 

На основу чланoва 53. став 2., 54. став 2., 3. и 11. 
и  55.  став  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања    („Сл.гл.РС“,бр.  72/09  и  52/11),  члана  124. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац",  бр.20/08  и  3/11)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац",  бр.21/08,  21/09  и 
3/11),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„СВЕТИ САВА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 

КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  члана 
Школског  одбора  Основне  школе  "Свети  Сава"  Горњи 
Милановац, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Мила Алексић из Горњег Милановца, 
2. Љиљана Божовић из Горњег Милановца и 
3. Милијана Аранђеловић из Горњег Милановца. 

II  У  Школски  одбор  Основне  школе  "Свети 
Сава" Горњи Милановац именују се, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Мила Алексић из Горњег Милановца, 
2. Владан Толић из Горњег Милановца и 
3. Маријана Матовић из Горњег Милановца. 

III  Мандат  именованих  чланова  Школског 
одбора траје до истека мандата органа управљања.
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IV  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

75. 

На основу чланoва 53. став 2., 54. став 2., 3. и 11. 
и  55.  став  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања    („Сл.гл.РС“,бр.  72/09),  члана  124.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.Милановац",  бр.20/08  и  3/11)  и  члана  131.  став  2. 
Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац",  бр.21/08,  21/09  и 
3/11),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 14.  јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  члана 
Школског одбора Основне школе "Десанка Максимовић" 
Горњи Милановац, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Мирољуб Ломић из Горњег Милановца, 
2. Марко Џелетовић из Горњег Милановца и 
3. Милан Драшкић из Горњег Милановца. 
II  У  Школски  одбор  Основне  школе  "Десанка 

Максимовић" Горњи Милановац именују се, и то 
  као  представници  јединице  локалне 

самоуправе: 
1. Марко Џелетовић из Горњег Милановца, 
2. Марко Ломовић из Горњег Милановца и 
3. Радослав Живановић из Горњег Милановца. 
III  Мандат  именованих  чланова  Школског 

одбора траје до истека мандата органа управљања. 

IV  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Михаило Вучетић ,с.р. 

76. 

На основу чланoва 53. став 2., 54. став 2., 3. и 11. 
и  55.  став  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања    („Сл.гл.РС“,бр.  72/09  и  52/11),  члана  124. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац",  бр.20/08  и  3/11)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац",  бр.21/08,  21/09  и 
3/11),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 14.  јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ТАКОВСКИ УСТАНАК “ ТАКОВО, 
КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  члана 
Школског  одбора  Основне  школе  "Таковски    устанак" 
Таково, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Небојша Смиљанић из Такова, 
2. Микан Весковић из Теочина и 
3. Тихомир Илић из Такова. 

II У Школски одбор Основне школе  "Таковски 
устанак" Таково именују се, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Небојша Смиљанић из Такова, 
2. Вељко Тодоровић из Такова, 
3. Бранко Каравезић из Такова. 

III  Мандат  именованих  чланова  Школског 
одбора траје до истека мандата органа управљања. 

IV  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

77. 

На основу чланoва 53. став 2., 54. став 2., 3. и 11. 
и  55.  став  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања    („Сл.гл.РС“,бр.  72/09  и  52/11),  члана  124. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац",  бр.20/08  и  3/11)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац",  бр.21/08,  21/09  и
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3/11),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„АРСЕНИЈЕ ЛОМА“ РУДНИК, КАО 
ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  члана 
Школског  одбора  Основне  школе  "Арсеније  Лома" 
Рудник, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Слободанка Козодеровић из Рудника, 
2. Драган Дмитровић из Угриноваца и 
3. Радмило Симеуновић из Рудника. 

II У Школски  одбор Основне школе  "Арсеније 
Лома" Рудник именују се, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Весна Јоксимовић из Угриноваца, 
2. Предраг Ђорђевић из Рудника, 
3. Александар Николић из Рудника. 

III  Мандат  именованих  чланова  Школског 
одбора траје до истека мандата органа управљања. 

IV  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Михаило Вучетић ,с.р. 

78. 

На основу чланoва 53. став 2., 54. став 2., 3. и 11. 
и  55.  став  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања    („Сл.гл.РС“,бр.  72/09  и  52/11),  члана  124. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац",  бр.20/08  и  3/11)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац",  бр.21/08,  21/09  и 
3/11),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО 
АНДРИЋ “ ПРАЊАНИ, КАО ПРЕДСТАВНИКА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  члана 
Школског  одбора  Основне  школе  "Иво  Андрић" 
Прањани, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Душко Живановић из Прањана, 
2. Станица ТанасковићГајовић из Дружетића и 
3. Драган Станојевић из Прањана. 

II  У  Школски  одбор  Основне  школе  "Иво 
Андрић" Прањани именују се, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Миодраг Гавровић из Прањана, 
2. Станица ТанасковићГајовић из Дружетића и 
3. Ненад Бабовић из Гојне Горе. 

III  Мандат  именованих  чланова  Школског 
одбора траје до истека мандата органа управљања. 

IV  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

79. 

На основу чланoва 53. став 2., 54. став 2., 3. и 11. 
и  55.  став  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања    („Сл.гл.РС“,бр.  72/09  и  52/11),  члана  124. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац",  бр.20/08  и  3/11)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац",  бр.21/08,  21/09  и 
3/11),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „ТАКОВСКИ 
УСТАНАК “ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КАО 
ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  члана 
Школског одбора Гимназије "Таковски устанак " Горњи 
Милановац, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Душица Николић из Горњег Милановца, 
2. Јерослав Пејовић из Горњег Милановца и 
3. Милица Мирковић из Горњег Милановца. 

II  У  Школски  одбор  Гимназије  "Таковски 
устанак " Горњи Милановац, именују се, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Лазар Николић из Горњег Милановца, 
2. Жељко Цветковић из Невада и 
3. Драгана Џувер из Горњег Милановца.
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III  Мандат  именованих  чланова  Школског 
одбора траје до истека мандата органа управљања. 

IV  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

80. 

На основу чланoва 53. став 2., 54. став 2., 3. и 11. 
и  55.  став  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања    („Сл.гл.РС“,бр.  72/09  и  52/11),  члана  124. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац",  бр.20/08  и  3/11)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац",  бр.21/08,  21/09  и 
3/11),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕТШ „КЊАЗ МИЛОШ “ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КАО ПРЕДСТАВНИКА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  члана 
Школског  одбора  ЕТШ  "Књаз  Милош  "  Горњи 
Милановац, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Пантелија Гачић из Горњег Милановца, 
2. Чедо Филиповић из Горњег Милановца и 
3. Зорица Поломац из Горњег Милановца. 
II  У  Школски  одбор  ЕТШ  "Књаз  Милош  " 

Горњи Милановац, именују се, и то 
  као  представници  јединице  локалне 

самоуправе: 
1. Пантелија Гачић из Горњег Милановца, 
2. Невена Милић из Невада и 
3. Зорица Поломац из Горњег Милановца. 
III  Мандат  именованих  чланова  Школског 

одбора траје до истека мандата органа управљања. 
IV  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

81. 

На основу чланoва 53. став 2., 54. став 2., 3. и 11. 
и  55.  став  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања    („Сл.гл.РС“,бр.  72/09  и  52/11),  члана  124. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац",  бр.20/08  и  3/11)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Г.Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац",  бр.21/08,  21/09  и 
3/11),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 14. јуна 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ТШ „ЈОВАН ЖУЈОВИЋ“ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КАО ПРЕДСТАВНИКА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  члана 
Школског  одбора  ТШ  "Јован  Жујовић  "  Горњи 
Милановац, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Зоран Никић из Горњег Милановца, 
2. Тодор Поповић из Горњег Милановца и 
3. Зорица Ђоковић из Горњег Милановца. 

II  У  Школски  одбор  ТШ  "Јован  Жујовић  " 
Горњи Милановац, именују се, и то 

  као  представници  јединице  локалне 
самоуправе: 

1. Миленко Јевтовић из Горњег Милановца, 
2. Милијан Трифуновић из Горњег Милановца и 
3. Александар Симић из Горњег Милановца. 

III  Мандат  именованих  чланова  Школског 
одбора траје до истека мандата органа управљања. 

IV  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

82. 

На  основу  чланова  53.  став  2.,  3.,  9.  и  10.,  54. 
став  2.  и  55.  став  3.  тачка  5.  и  55.  став  4.  Закона  о 
основама  система  образовања  и  васпитања  („Службени 
гласник  РС“,бр.  72/09  и  52/11),  члана  124.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Г.Милановац",  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана  131. 
став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац", бр.21/08, 21/09 и 3/11), Скупштина општине
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Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  14.    2012. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „ТАКОВСКИ 
УСТАНАК“  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, КАО 

ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Душко  Симоновић, 
професор  хемије  из  Горњег  Милановца  дужности 
чланства  Школског  одбора  Гимназије  "Таковски 
устанак"  Горњи  Милановац,  као  представник 
запослених. 

II  ИМЕНУЈЕ СЕ Драгица Кнежевић, професор 
хемије из Горњег Милановца за члана Школског  одбора 
Гимназије  "Таковски  устанак"  Горњи  Милановац,  као 
представник запослених. 

III Мандат именованог члана Школског  одбора 
траје до истека мандата органа управљања. 

IV  Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

83. 

На  основу  члана  124.  Статута  општине 
Г.Милановац  ("Сл.гласник  општине  Г.М.",бр.20/08  и 
3/11)  и  члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.21/08, 21/09 и 3/11), Скупштина општине Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  14.  јуна  2012.године, 
донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I ПРИХВАТА СЕ Информација МУПа Сектора 
за  ванредне  ситуације  Београд  о  припремљености 
система  противградне  заштите  на  територији  Радарског 
центра "Букуља" за 2012.годину. 

II  Закључак  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

Број:206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

84. 

На основу члана члана 32. став 1. тачка 8. Закона 
о  локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07),  члана  42.  став  1.  тачка  9.,  22.  и  26.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи Милановац”,  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац, бр. 21/08, 21/09 и 3/11), Скупштина општине 
Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  14.  јуна  2011. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским 
извештајем Центра  за  социјални  рад  Горњи Милановац 
за  2011.  годину,  који  су  усвојени  на  седници Управног 
одбора  Центра,  одржаној  05.  марта  2012.  године, 
Одлуком број 551151. 

II  Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац.“ 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

85. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07),  члана  42.  став  1.  тачка  9.,  22.  и  26.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине  Горњи Милановац”,  бр.  20/08  и  3/11)  и  члана 
131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац, бр. 21/08, 21/09 и 3/11), Скупштина општине 
Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  14.  јуна  2012. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Апотеке 
Горњи  Милановац  за  2011.  годину,  који  је  усвојен  на 
седници  Управног  одбора  Апотеке,  одржаној  15.  марта 
2012. године, Одлуком број 148. 

II  Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац.“ 

Број: 206933/2012 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р.
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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

1. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1344405/2012 
05.06.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  (“Сл.  гласник  РС”,  број  129/07),  члана  58. 
став  1.  тачка  16.  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 Радна група у следећем саставу: 
  Мирослав  Миловановић,  заменик 

председника  општине  Горњи  Милановац, 
телефон  060/3377756,  за  координатора 
Радне групе, 
а за чланове: 

  Горица  Петровић,  начелник  Општинске 
управе општине Горњи Милановац, телефон 
060/3377713; 

  Зоран  Дрињаковић,  начелник  Одељења  за 
комунално – стамбене послове и урбанизам, 
телефон 065/5445550; 

  Славица  Чолић,  начелник  Одељења  за 
имовинско правне послове,  телефон 066/88 
90029; 

  Срђан  Лукић,  Општински  јавни 
правобранилац, телефон 060/3377746; 

  Трифун  Пауновић,  начелник  Одељења  за 
послове  месних  заједница,  друштвених 
организације  и  удружења  грађана,  телефон 
063/486481; 

  Милорад  Солујић,  начелник  Одељења  за 
инспекцијске  послове,  телефон  066/88900 
01; 

  Војкан  Обрадовић,  сарадник  на  провођењу 
промена  на  радном  оригиналу  плана  у 
дигиталном облику и елеборату премера код 
РГЗ    Службе  за  катастар  непокретности 
Горњи Милановац, телефон 064/2211536; 

  председник  МЗ  Брђани,  Никола 
Бошњaковић, телефон 060/3320619; 

  председник МЗ  Бољковци,  Предраг  Стојић, 
телефон  060/3881440; 

  председник  МЗ  Врнчани,  Милутин 
Весковић, телефон 061/8024630; 

  председник  МЗ  Ручићи,  Љубомир 
Јовановић, телефон 062/319192; 

  председник  МЗ  Семедраж,  Владимир 
Сретеновић, телефон 064/1492685; 

  председник  МЗ  Савинац  (укључује  и 
подручје  Дренове),  Милиша  Николић, 
телефон 069/710514; 

  председник МЗ Таково (укључује и подручје 
Љеваје и Синошевића), Небојша Смиљанић, 
телефон 064/8052681. 

II Задатак Радне групе је: 

  да  пружи  сву  потребну  стручну  и  техничку 
помоћ  оперативном  тиму  „Коридора  Србије“  и  Горану 
Дуњићу, шефу пројекта „Коридора 11“ за  деоницу Љиг 
Прељина,  у  току  реализације  овог  пројекта,  односно 
изградње  аутопута  кроз  територију  општине  Горњи 
Милановац, 

  да  се  стара  о  координацији  и  ефикасном 
деловању служби Општинске управе, месних заједница и 
јавних предузећа општине,  уколико се  укаже потреба  за 
њиховом асистенцијом у току реализације пројекта, 

  да  одржава  комуникацији  са  власницима 
непокретности на траси будућег аутопута  кроз  општину 
Горњи  Милановац  и  координира  активности  са 
извођачем  и  инвеститором  према  локалном 
становништву,  како  би  радови  у  најмањој могућој мери 
утицали на постојеће имовинско – правне  односе и што 
мање узнемиравали власнике, 

 да  о  свом раду  даје  редован,  петнаестодневни 
писани  извештај  председнику  општине,  као  и  ванредан, 
на тражење председника. 

III  –  Ово  решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Председник општине Горњи Милановац је након 
састанка  са  представницима  предузећа  „Коридори 
Србије“ које врши инвеститорску функцију на изградњи 
аутопута Коридор 11 који пролази кроз нашу општину и 
шефом  пројекта  за  деоницу  од  Љига  до  Прељине, 
имајући у виду значај ове инвестиције за општину Горњи 
Милановац,  донео  одлуку  да  све  стручне  службе 
општине  стави  на  располагању  инвеститору  и  извођачу 
радова. 

Проблеме који  се  очекивано могу  јавити  у  току 
изградње, могуће је ефикасно решавати само кроз добру 
сарадњу  инвеститора  и  извођача  са  локалном 
самоуправом.  У  том  правцу,  председник  општине  је 
донео  одлуку  и  формирао  стручни  тим  који  ће  кроз 
сарадњу са извођачем и инвеститором преузети све мере 
из своје надлежности да се пројекат Коридор 11 успешно 
реализује. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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2. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1102402/2012 
06.06.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  Закона  о  локалној 
самоуправи  (“Сл.  гласник  РС”,  број  129/07),  члана  58. 
став  1.  тачка  16.  и  77.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  (“Сл.  гласник  општине  Горњи Милановац”, 
број  20/08  и  3/11  )  и  члана  28.  Одлуке  о  Општинској 
управи  (“Сл.  гласник  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, број 21/08, 21/09, 10/10 и 20/10), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  –  КОНСТАТУЈЕ  СЕ  ПРЕСТАНАК  функције 
помоћника  председника  општине  за  област  финансија, 
Радована  Дрињаковића,  ЈМБГ  1810956783416, 
постављеног  решењем  председника  општине  бр.  1112 
316/2010  од  30.08.2010.  године,  са  даном  04.06.2012. 
године  као  даном  престанка  функције  председника 
општине,  констатованим  решењем Скупштине  општине 
бр. 206931/2012 од 04.06.2012. године. 

II    Ово  решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, 
број  129/07),  чланом  58.  Закона,  даје  могућност 
председнику  општине да  у Општинској  управи може  да 
постави до три лица која би вршила фунцију помоћника 
председника општине  за  поједине  области, под  условом 
да  се  оваква  могућност  предвиди  Статутом  општине. 
Статутом  општине  Горњи  Милановац  (“Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац”,  број  20/08  и  3/11  )  и  то 
чланом  77.  Статута,  предвиђена  је  могућност  да 
председник  општине  у  Општинској  управи  може 
поставити  до  три  помоћника  за  области  пољопривреде, 
финансија  или  друштвених  делатности.  Одлуком  о 
Општинској  управи  (“Сл.  гласник  гласник  општине 
Горњи  Милановац”,  број  21/08,  21/09,  10/10  и  20/10) 
прецизирано  је  да  се  постављење  помоћника  везује  за 
трајање  мандата  председника  општине,  чијим 
разрешењем  или  истеком  мандата  престаје  и  функција 
помоћницима које је поставио. 

Радован  Дрињаковић  је  решењем  председника 
општине  Горњи  Милановац,  бр.  1112316/2010  од 
30.08.2010. године, постављен за помоћника председника 
општине који је на функцију изабран 27.08.2010. године, 
решењем  Скупштине  општине  са  седнице  бр.  206 
937/2010 од 27.08.2010. године. 

Како  је  решењем Скупштине  општине бр.  206 
931/2012  са  седнице  одржане  04.06.2012.  године, 
констатован  престанак  мандата  председнику  општине 

Горњи  Милановац,  а  мандат  помоћника  председника 
општине је према члану 28. Одлуке о Општинској управи 
(“Сл. гласник гласник општине Горњи Милановац”, број 
21/08, 21/09, 10/10 и 20/10), везан за мандат председника 
општине, који их својом одлуком поставља и разрешава, 
то су се стекли услови за престанак функције помоћника 
председника општине. 

На  основу  напред  наведеног,  донета  је  одлука 
као у диспозитиву. 

Ова  одлука  је  деклараторног  карактера  и  њоме 
се  констатује  наступање  чињенице  која  је  основ  за 
престанак функције. 

Правна поука: 
Ово  решење  је  коначно  и  против њега  није  допуштена 
жалба,  већ  се  може  покренути  управни  спор  пред 
Управним  судом  у Београду,  у  року  од  30  дана  од  дана 
достављања решења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

3. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1102403/2012 
06.06.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  Закона  о  локалној 
самоуправи  (“Сл.  гласник  РС”,  број  129/07),  члана  58. 
став  1.  тачка  16.  и  77.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  (“Сл.  гласник  општине  Горњи Милановац”, 
број  20/08  и  3/11  )  и  члана  28.  Одлуке  о  Општинској 
управи  (“Сл.  гласник  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, број 21/08, 21/09, 10/10 и 20/10), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  –  КОНСТАТУЈЕ  СЕ  ПРЕСТАНАК  функције 
помоћника  председника  општине  за  област 
пољопривреде,  Мирослава  Миловановића,  ЈМБГ 
2004956783413,  постављеног  решењем  председника 
општине  бр.  1112317/2010  од  30.08.2010.  године,  са 
даном 04.06.2012. године као даном престанка функције 
председника  општине,  констатованим  решењем 
Скупштине  општине  бр.  206931/2012  од  04.06.2012. 
године. 

II    Ово  решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Закон о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, 
број  129/07),  чланом  58.  Закона  даје  могућност 
председнику  општине да  у Општинској  управи може да
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постави до три лица која би вршила фунцију помоћника 
председника општине  за  поједине  области, под  условом 
да  се  оваква  могућност  предвиди  Статутом  општине. 
Статутом  општине  Горњи  Милановац  (“Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац”,  број  20/08  и  3/11  )  и  то 
чланом  77.  Статута,  предвиђена  је  могућност  да 
председник  општине  у  Општинској  управи  може 
поставити  до  три  помоћника  за  области  пољопривреде, 
финансија  или  друштвених  делатности.  Одлуком  о 
Општинској  управи  (“Сл.  гласник  гласник  општине 
Горњи  Милановац”,  број  21/08,  21/09,  10/10  и  20/10) 
прецизирано  је  да  се  постављење  помоћника  везује  за 
трајање  мандата  председника  општине,  чијим 
разрешењем  или  истеком  мандата  престаје  и  функција 
помоћницима које је поставио. 

Мирослав  Миловановић  је  решењем 
председника  општине  Горњи  Милановац,  бр.1112 
317/2010 од 30.08.2010. године, постављен за помоћника 
председника  општине  који  је  на  функцију  изабран 
27.08.2010.  године,  решењем  Скупштине  општине  са 
седнице бр. 206937/2010 од 27.08.2010. године. 

Како  је  решењем Скупштине  општине бр.  206 
931/2012  са  седнице  одржане  04.06.2012.  године, 
констатован  престанак  мандата  председнику  општине 
Горњи  Милановац,  а  мандат  помоћника  председника 
општине је према члану 28. Одлуке о Општинској управи 
(“Сл. гласник гласник општине Горњи Милановац”, број 
21/08, 21/09, 10/10 и 20/10), везан за мандат председника 
општине, који их својом одлуком поставља и разрешава, 
то су се стекли услови за престанак функције помоћника 
председника општине. 

На  основу  напред  наведеног,  донета  је  одлука 
као у диспозитиву. 

Ова  одлука  је  деклараторног  карактера  и  њоме 
се  констатује  наступање  чињенице  која  је  основ  за 
престанак функције. 
Правна поука: Ово решење  је  коначно и против њега није 
допуштена жалба,  већ  се  може  покренути  управни  спор 
пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана 
достављања решења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

4. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1344405/20121 
08.06.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I – Мења се Решење Председника општине број 
1344405/2012 од 05.06.2012. године, тако што се у ставу 

I  решења  брише  :“  Војкан  Обрадовић,  сарадник  на 
провођењу  промена  на  радном  оригиналу  плана  у 
дигиталном  облику  и  елеборату  премера  код  РГЗ   
Службе  за  катастар  непокретности  Горњи  Милановац, 
телефон  064/2211536“,  односно  ово  лице  неће  бити 
члан  радне  групе  образоване  решењем.  У  осталом  делу 
решење остаје неизмењено. 

II    Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Председник општине је решењем 1344405/2012 
од  05.06.2012.  године,  донео  одлуку  и  формирао 
стручни  тим  који  ће  кроз  сарадњу  са  извођачем  и 
инвеститором  на  изградњи  аутопута  на  деоници Љиг  – 
Прељина,  кроз  територију  општине  Горњи  Милановац 
преузети  све  мере  из  своје  надлежности  да  се  пројекат 
Коридор  11  успешно  реализује. Из  разлога  спречености 
Војкана  Обрадовића  да  учествује  у  раду  овог  тима, 
првобитно  решење  је  измењено,  односно,  именовани 
брисан  као  члан  предметног  тима.  У  осталом  делу 
решење је остало неизмењено. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

5. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401735/20121 
07. јун 2012.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  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  24/11), 
Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11),  раздео    02 
Председник  општине,      глава  2.1,  функција  090 
социјална  заштита,    позиција  30/1,  економска 
класификација  472  накнада  за  социјалну  заштиту  из 
буџета,  одобравају  се  средства  Слободану  Лазаревићу 
из Г.Милановца,  у  износу од 33.000,00  динара,   на  име 
помоћи  око  обезбеђења  средстава  за  трошкове  пута  у 
Немачку  ради  стручне  праксе,  усавршавања  и 
школовања. 

2.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије.
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3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

Председник Општине 
Милисав Мирковић,с.р. 

6. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1344418/2012 
19.06.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  (“Сл.  гласник РС”,  број  129/07)  и члана  58. 
став  1.  тачка  16.  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 Комисија у следећем саставу: 
  Милош  Мијаиловић,  дипл.инж.саобраћаја, 

инспектор Одељења за инспекцијске послове Општинске 
управе, 

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

  Владан  Ж.  Ненадовић,  дипл.инж.грађ., 
запослен  у  Јавном  предузећу  за  путеве  општине  Горњи 
Милановац, 

  Јовановић  Б.  Томислав,  дипл.инж.грађ., 
представник извођача радова AzVirt огранак Београд, 

II Задатак Комисије је: 
 Да пре почетка радова на изградњи аутопута Е 

763,  БеоградЈужни  Јадран,  сектор  II  Љиг    Прељина, 
изврши  комисијску  оцену  стања  (грађевинскотехничко 
вредновање)  коловозних  конструкција  траса  пута  са 
територије општине Горњи Милановац и то: 

•  Р 212, Горњи Милановац – Таково; 
•  локални  пут,  Таково  –  Синошевићи,  са 

укључења у Р 212Б испред насељеног места 
Врнчани; 

•  Р271,  од  раскрснице  према  Такову –  десно, 
правац Љутовница – Шилопај; 

•  Шилопај  –  Давидовица  –  Рељинци, 
неасфалтиран,  са  потребном  ширином  и 
мањим  трошковима  одржавања,  са 
укључењем  на  магистрални  пут  (према 
претходној нумерацији), М22; 

•  локални  пут,  Л=7км,  од  Шилопаја  до 
укрштања са Р 212Б, испред Ручића и Криве 
Реке,  али  према  информацијама  недовољне 
ширине – за двосмерни саобраћај. 

  Да  о  свом  раду  сачини  детаљан  писани 
извештај и достави га председнику општине. 

III  Ово  решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

У  оквиру  Пројекта  „Извођење  радова  на 
изградњи  аутопута Е763,  БеоградЈужни  Јадран,  сектор 
II  Љиг  –  Прељина  од  км  77+118,28  до  117+477,02“, 
договором  са  представницима  извођача  радова, 
предвиђено  је  да  буде  формирана  комисија  од 
представника  Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац,  ЈП  за  путеве  општине  и  извођача  AzVirt 
огранак Београд, која ће пре почетка радова на изградњи 
аутопута  извршити  комисијску  оцену  стања 
(грађевинскотехничко  вредновање)  коловозних 
конструкција  траса  пута  са  територије  општине  Горњи 
Милановац. 

Сходно напред наведеном, Председник општине 
је именовао трочлану комисију од представника све три 
договорене  стране,  која  ће  по  извршеном  комисијском 
прегледу  сачинити  детаљан  писани  извештај  о  стању 
путних  праваца  пре  почетка  радова  на  изградњи 
аутопута. Овај извештај послужиће као основ за оцену у 
којој  мери  је  обезбеђена  безбедност,  економичност  и 
удобност вожње, односно за могућност коришћења ових 
путева од стране извођача у првој фази извођења радова 
на изградњи. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

1.

На основу члана 12. и 26. Одлуке о Општинском 
већу  општине  Г.Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.24/08), и члана 22. Пословника Општинског већа 
општине  Горњи  Милановац,  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.28/08),  Општинско  веће  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  8.06.2012.године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ПОСТАВЉА СЕ Исаило Тодоровић, правник 
из Г.Милановца, за секретара Општинског већа општине 
Горњи Миланвоац. 

2.  Доношењем  овог  Решења  престаје  да  важи 
Решење  Општинског  већа  бр.306939/10.  од 
13.09.2010.године. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306932/2012 од  8.06.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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2. 

Општинско  веће  Општине  Г.Милановац  на 
основу  чл.  17.  Закона  о  безбедности  саобраћаја  на 
путевима  („Сл.гл.РС“бр.49/09)  чл.  61.  Статута  општине 
Г.Милановац  („Сл.гл.општине  Г.Милановац“бр.20/08  и 
3/11)  и  чл.  4.  и  26.  Одлуке  општинском  већу 
(„Сл.гл.Општине  Г.Милановац“бр.24/08),  на  седници 
већа одржаној 8.06.2012.године донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

У Решењу  о расподели средстава остварених по 
основу  чл. 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима  намењена  за  финансирање  унапређења 
безбедности  саобраћаја  (30%  од  наплаћених  казни  за 
прекршаје  предвиђеним  прописима  о  безбедности 
саобраћаја  која  припадају  буџету  јединице  локалне 
самоуправе  на  чијој  територији  је  прекршај  учињен)  у 
2012.години  бр.бр.306984/2011.  од  12.12.2011.године, 
("Сл.гласник  општине Г.М",бр.24/2011)  став  1.  тачка 2., 
назив алинеје 2. мења се и гласи: 

  "набавка  и  уградња  бетонских  цеви  на 
локалним и некатегорисаним путевима". 

У осталом делу решење остаје непромењено. 
Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 

општине Горњи Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306932/2012 од  8.06.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

3. 

На  основу  члана  61.став  1.тачка  13.Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.гл.општине  Горњи 
Милановац“, број 20/08 и 3/11) и члана 4. и 26. Одлуке о 
Општинском  већу  општине  Горњи  Милановац 
(„Сл.гл.општине  Горњи  Милановац“,  број  24/08), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној 8.јуна 2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  Дечјој  установи 
„Сунце“  Горњи  Милановац  на  Одлуку  о  организовању 
летовања  деце  у Буљарици  у 2012.години, коју  је донео 
Управни  одбор  на  седници  одржаној  2.априла 
2012.године,  број  160295,  као  и  на  измене  Одлуке, 
донете на  седници Управног одбора Установе, одржаној 
10. априла 2012. године, број 160325. 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број: 306932/2012 од 8.јуна 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

4.

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  8.06.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Фудбалском  клубу 
“Јабланица“,  у  вези  помоћи  за  накнаду  штете  због 
површинских  вода  које  се  сливају  на  терен  и  праве 
каљугу, у износу од 20.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  4  – Општинска  управа,  глава  15, 
функционална  класификација  810Установа  за  физичку 
културу,  економска  класификација  481дотације 
невладиним организацијама. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306932/2012 од 8.06.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

5.

На основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и
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101/2011), члана 46. Закона о локланој самоуправи  („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  4.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  8.06.2012. 
године, донело је 

Р ЕШ Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају се средства Пешовић Злати из Г.Милановца, 
17.НОУ Дивизије  115,  као  помоћ  у  вези  накнаде штете 
због  пожара  на  имању  њене  мајкеМарковић Миљке  из 
Озрема,  у  коме  је  изгорела  кућа,а  на  основу  захтева  уз 
који  је  приложен  Записник  инспекције  број  407354 
280,од  28.05.2012.г.  и  Уверење  МУПа  РС,Одељења  за 
ванредне  ситуације  у  Чачку,  број  217297/12  од 
25.04.2012.год. у износу од 50.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  484 
накнада  штете  за  повреде  или  штету  насталу  услед 
елементарних непогода или других природних узрока. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће 
исплаћена готовински, преко благајне. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306932/2012 од 8.06.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

6. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011), члана 46. Закона о локланој самоуправи  („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 

Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  8.06.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  удружењу  за  примену 
информатичких  технологија  Упит  „Руднет“,  ради 
приказа  туристичког  места  Рудник,  путем  примене  веб 
сервиса  са  циљем  промовисања  руралног  (сеоског) 
туризму у нашој општини, у износу од 20.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  481 
дотације невладиним организацијама, позиција 20/23. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306932/2012 од 8.06.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

7.

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  8.06.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  ОКК  „Таково“  из  Горњег 
Милановца која  је  упутила  захтев 24.05.2012.год. у вези 
помоћи  око  организовања  међународног  кошаркашког 
турнира,  а  поводом  40.  година  постојања  Омладинског 
кошаркашког  клуба  „Таково“  у  трајању  од  9.  и  10.  јуна 
2012. године, у износу од 20.000,00 динара.
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2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  4  –  Општинска  управа,  глава  15, 
функционална  класификација  810Установа  за  физичку 
културу,  економска  класификација  481дотације 
невладиним организацијама. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306932/2012 од 8.06.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

8. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011), члана 46. Закона о локланој самоуправи  („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  8.06.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Синдикату  запослених  у 
здравству  из  Горњег  Милановца,  које  је  упутило  је 
захтев    22.05.2012.год.  у  вези  помоћи  за  учешће  на 
спортским  сусретима  здравства  Србије    „Сусрети 
здравља 2012“ који се одржавају од 17. 23. јуна у Чању , 
у износу од 15.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  481 
дотације  невладиним  организацијама,позиција  20/23 
Остало. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306932/2012 од 8.06.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

9.

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  8.06.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Савић  Раду,  светском  прваку  у 
бенч  пресу,  из  Г.Милановца,  као  помоћ  за  одлазак  на 
Европско првенство  у Словенију,  у  износу  од  50.000,00 
динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  090социјална  заштита, 
економска  класификација  472накнаде  за  социјалну 
заштиту из буџетаједнократне помоћи. 

3.Средства  из  тачке  1.овог    решења  пренети  на 
текући  рачун    ББК“Железничар“  Смедерево  број  :  150 
220031000125727 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306932/2012 од 8.06.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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10. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011), члана 46. Закона о локланој самоуправи  („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  8.06.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства МЗ Враћевшница која је упутила 
захтев  24.05.2012.год.  у  вези  помоћи  око  организовања 
манифестације  „Дани  Кнегиње  Љубице“  у  трајању  од 
једног дана и то 10. јуна 2012. године у Враћевшници, у 
износу од 30.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  4  –  Oпштинска  управа,  глава  04, 
функционална  класификација  620  Месне  заједнице, 
економска класификација 423 услуге по уговору. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306932/2012 од 8.06.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

11. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011), члана 46. Закона о локланој самоуправи  („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 

Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  8.06.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  број  24/2011),  раздео  2  – 
Председник  општине,  глава  2.1,  функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства Aтлетском  клубу  „Ветерани“  из 
Горњег  Милановца,  које  је  упутило  захтев 
28.05.2012.год. у вези помоћи за учешће петоро учесника 
на такмичењу Европског првенства за ветеране, а који се 
одржава  од  1625.  августа  2012.  године  у  Немачкој,  у 
износу од 50.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  481 
дотације  невладиним  организацијама,позиција  20/23 
Остало. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306932/2012 од 8.06.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

12. 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  4.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  8.06.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Ломић  Бранислав  из  Драгоља,
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који  се  обратио  за  помоћ  у  вези  накнаде  штете  услед 
клизишта,  којим  је  захваћен  извор  са  којег  се 
домаћинство снадбева  водом, воћњак и  ливаде, а све  то 
потврђено  је  у  Записнику  инспекције  број  407354279 
од 25.05.2012. године, у износу од 50.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  484 
накнада  штете  за  повреде  или  штету  насталу  услед 
елементарних непогода или других природних узрока. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће 
исплаћена готовински, преко благајне. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306932/2012 од 8.06.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

13. 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011), члана 46. Закона о локланој самоуправи  („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  4.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  8.06.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Maндић  Радослав  из 
Г.Милановца,  М.Жујовића  30,  у  коме  се  обратио  за 
помоћ у вези накнаде штете због земљотреса, услед чега 
је кућа испуцала, кров изломљен, цреп уништен, а све то 
је  образложено  у  Записнику  инспекције  број  407354 
275 од 21.05.2012. године, 
у износу од 30.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 

законодавни  органи,  економска  класификација  484 
накнада  штете  за  повреде  или  штету  насталу  услед 
елементарних непогода или других природних узрока. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће 
исплаћена готовински, преко благајне. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306932/2012 од 8.06.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

14. 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  4.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  8.06.2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Стална буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Обрадовић  Радован  из 
Г.Милановца, Рајићева 46, за помоћ у вези накнаде штете 
због  пожара  у  стану,  уз  који  је  приложен  Записник 
одељења  за  инспекцијске  број  407354154,  од 
09.02.2012.  г.  и  Уверење  МУПа  РС,  Одељења  за 
ванредне  ситуације  у  Чачку,  број  217111/12  од 
06.03.2012.год, у износу од 20.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  484 
накнада  штете  за  повреде  или  штету  насталу  услед 
елементарних непогода или других природних узрока. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће 
исплаћена готовински, преко благајне. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије.
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5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број:306932/2012 од 8.06.2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

15. 

На  основу  члана  61.    Статута  општине  Горњи 
Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи Милановац“, 
број 20/08 и 3/11) и члана  26. Одлуке о општинском већу 
општине  Горњи  Милановац  „Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/08),  Општинско  веће 
општине Горњи Милановац на седници одржаној  8. јуна 
2012. године, доноси 

З А К Љ У Ч А К 

1.  УСВАЈА  СЕ  Информација  о 
грађевинском  стању  школске  зграде    ОШ  „Арсеније 
Лома“ Рудник, издвојеног одељења у Угриновцима. 

2.  Задужују  се  стручне  службе  Општинске 
управе општине Горњи Милановац  да захтев са пратећом 
документацијом  упуте  Министарству  просвете  и  науке 
Републике  Србије  у  циљу  обезбеђења  финансијских 
средстава  за  санацију  објекта  ОШ  „Арсеније  Лома“ 
Рудник, издвојеног одељења у Угриновцима. 

3.      Овај  Закључак  објавити  у  Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број: 306932/2012 од 8. јуна 2012. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 
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