
G GO OD DI IN NA A  X X X XI II I  B BR RO OJ J 2 2 3 30 0. . J JA AN NU UA AR R 2 20 01 13 3. . G GO OD DI IN NE E 
C Ce en na a o ov vo og g b br ro oj ja a j je e 5 50 0 d di in na ar ra a 
G Go od di i{ {w wa a p pr re et tp pl la at ta a j je e 1 1. .0 00 00 0 

d di in na ar ra a 

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 

АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

210. 

На основу члана 11. Закона о  условном отпису 
камата и мировању пореског дуга („Сл.гласник РС“ број 
119/12),  члана  60.,  а  у  вези  са  чланом  6.  Закона  о 
финансирању  локалне  самоуправе  („Службени  гласник 
РС“, бр 62/06, 47/11 и 93/12), члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр 
129/07), члана 42. став 1. тачка 7. и члана 124. Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Службени  гласник 
општине  Горњи Милановац“,  бр.20/08,  3/11  и  29/12)  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  30. 
јануара 2013. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА 
И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА 

Члан.1 
Овом одлуком уређује се условни отпис камата 

и  мировање  обавезе  плаћања  неплаћених  изворних 
прихода доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 
2012.  године,  услови  и  обим  отписа  обрачунате,  а 
неплаћене  камате  на  обавезе  доспеле  за  плаћање 
закључно  са  31.  октобром  2012.  године  по  основу 
одређених  изворних  прихода,  као  и  отпис  камате  у 
другим  случајевима  прописаним  овом  одлуком  за 
обавезе  доспеле  за  плаћање  закључно  са  31.  октобром 
2012. године. 

Члан 2. 
Изрази  који  се  користе  у  овој  одлуци  имају 

следеће значење: 

1)  Порески  обвезник  је  физичко  лице, 
предузетник, односно правно лице, које на дан 
31.  октобра  2012  .године  има  доспеле,  а 
неплаћене  обавезе  по  основу    изворних 
прихода; 

2)  Локални порези су јавни приходи који утврђују, 
наплаћују  и  контролишу  јединице  локалне 
самоуправе  по  основу  закона,  односно  одлука 
њихових скупштина, и то: 

  порез на имовину физичких лица 
  порез на имовину правних лица 
  порез на земљиште 
  локална  комунална  такса  за  истицање 

фирме на пословном простору 
  накнада  за  коришћење  градског 

грађевинског земљишта 

3)  Главни порески  дуг  је  дуг по  основу  пореских 
обавеза  доспелих  за  плаћање  закључно  са  31. 
октобром 2012. године, а који  је евидентиран у 
пореском  рачуноводству  надлежног  органа 
јединице локалне самоуправе; 

4)  Камата  је  износ  обрачунате  камате  на  главни 
порески дуг. 

5)  Текуће  обавезе  су  обавезе  по  основу  локалних 
пореза  који  перидично  доспевају  за  плаћању  у 
смислу  пореских  прописа,  односно  других 
аката, почев од 1. јануара 2013. године; 

6)  Велики порески обвезник је правно лице које је 
према прописима који уређују рачуноводство и 
ревизију, разврстано као велико правно лице; 

7)  Мали  порески  обвезник  је  физичко  лице, 
предузетник,  односно  правно  лице  које  није 
велики порески обвезник у складу са тачком 6) 
овог члана; 

8)  Надлежни  орган  је  надлежна  организациона 
јединица јединице локалне самоуправе, код које 
се  порески  обвезник  задужује  обавезама  по 
основу изворних прихода. 

Члан 3. 
Главни порески дуг  који није  измирен до  дана 

ступања на снагу ове одлуке, мирује од 1. јануара 2013. 
године,  на  начин  и  по  поступку  прописаним  овом 
одлуком. 

Малом пореском обвезнику главни порески дуг 
мирује до 31. децембра 2014. године. 

Великом  пореском  обвезнику  главни  порески 
дуг мирује до 31. децембра 2013. године. 

Порески  обвезник  коме  је  одложено  плаћање 
пореског  дуга,  односно  за  чију  наплату  је  покренут 
поступак  принудне  наплате,  остварује  право  на
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мировање главног пореског дуга у смислу става 1. до 3. 
овог члана. 

Надлежни  орган,  по  службеној  дужности, 
утврђује  мировање  главног  пореског  дуга  у  случају  из 
става  1.  до  3.  овог члана,  као и  у  случају  када  је,  ради 
принудне  наплате  пореског  дуга,  установљена  забрана 
располагања новчаним средствима на текућем рачуну. 

Изузетно, право на мировање главног пореског 
дуга  за  чију  наплату  је  покренут  поступак  принудне 
наплате, осим у случају када  је ради принудне наплате 
пореског  дуга  установљена  забрана  располагања 
новчаним  средствима  на  текућем  рачуну,  односно  за 
који је одобрено одлагање плаћања дуга, остварује се на 
основу захтева који порски обвезник подноси, у писаној 
форми, односно надлежном органу. 

Члан 4. 
За  време  мировања  главног  пореског  дуга  до 

његове отплате у целости, не тече камата. 
За  време  мировања,  главни  порески  дуг  се 

валоризује  индексом  потрошачких  цена,  почев  од  01. 
новембра 2012. године до отплате дуга у целости. 

Члан 5. 
Порески  обвезник  стиче  право  на  мировање 

главног пореског дуга  ако  обавезе  доспеле  за  плаћање, 
почев од 1. новембра 2012 .године до 31. децембра 2012. 
године, плати најкасније до 31. јануара 2013. године. 

Порески  обвезник  којем  је  утврђено  право  на 
мировање пореског дуга, дужан је да од 1. јануара 2013. 
године редовно плаћа текуће обавезе. 

Члан 6. 
Пореском  обвезнику  који  изврши  уплату 

главног  пореског  дуга  у  целости,  извршиће  се  отпис 
камате. 

Малом пореском обвезнику који редовно плаћа 
текуће  пореске  обавезе,  отписаће  се  50%  камате  по 
истеку 2013. године а преостала камата по истеку 2014. 
године. 

Великом  пореском  пореском  обвезнику  који 
редовно  плаћа  текуће  обавезе  отписаће  се  50%  камате 
по истеку првог полугодишта 2013. године, а преостала 
камата по истеку другог полугодишта 2013. године 

Отпис  камате  врши  надлежни  орган  по 
службеној дужности.. 

Пореском обвезнику који  је на дан 31. октобра 
2012. године као неизмирену обавезу имао само камату, 
а  који  до  31.  јануара  2013.  године  измири  пореске 
обавезе за новембар и децембар 2012. године, надлежни 
орган по службеној дужности отписује камату. 

Члан 7. 
Порески обвезници ове Одлуке стичу право на 

плаћање главног пореског дуга на 24 месечне рате, без 
средстава обезбеђења, и то: 
  мали  порески  обвезник,  почев  од  1.  јануара  2015. 
године; 
  велики  порески  обвезник,  почев  од  1.  јануара  2014. 
године. 

За време плаћања главног пореског дуга на рате 
порески  обвезник  је  дужан  да  редовно  плаћа  текуће 
обавезе. 

Члан 8. 
Пореском обвезнику који,  у периоду мировања 

главног  пореског  дуга,  престане  да  редовно  измирује 
текуће  обавезе,  главни  порески  дуг  увећава  се  за 
припадајућу  камату  обрачунату  у  складу  са  прописом 
који  утврђује  порески  поступак  и  пореску 
администрацију, на први дан месеца који следи месецу у 
којем није измирио своју текућу обавезу. 

Над  пореским  обвезником  који,  у  периоду 
плаћања  главног  пореског  дуга  на  рате,  не  измири 
текућу  обавезу  или  рату,  надлежни  оргaн  одмах 
спроводи  поступак  принудне  наплате  сходно  пропису 
који  уређује  порески  поступак  и  пореску 
администрацију. 

Члан 9. 
Ако  се  главни  порески  дуг  измири  до  31. 

децембра  2014.  године,  надлежни  орган  отписаће 
камату и: 
 пореском обвезнику чији је главни порески дуг настао 
по основу једнократне пореске обавезе; 
  предузетнику  који  је  брисан  из  прописаног  регистра 
који се води код надлежног органа. 

Члан 10. 
У периоду од 1. новембра 2012. године до краја 

периода  мировања  главног  пореског  дуга,  прекида  се 
застарелост права на наплату пореског дуга, а период за 
који  је  утврђено мировање пореског дуга  не  урачунава 
се у рок застарелости. 

За  период  мировања  главног  пореског  дуга 
продужава се рок апсолутне застарелости тог дуга. 

Члан 11. 
На дан ступања на снагу ове одлуке, надлежни 

орган прекида поступке принудне наплате. 

Члан 12. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од 

дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине 
Горњи Милановац“. 

Број: 2065/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

211. 

На  основу  члана  74.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“,бр.  129/07),  члана  100. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  („Сл.гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  бр.  20/08,  3/11  и  29/12), 
члана  28.  Одлуке  о  образовању  месних  заједница 
(„Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац“,бр.4/09)  и 
члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11),  Скупштина
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општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  30. 
јануара 2013. године, донела је 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Расписују се избори за савете месних заједница 

на подручју општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 
Зборове  за  избор  савета  месних  заједница 

организовати и одржати у периоду од 01. 03. до 31. 03. 
2013. године. 

Члан 3. 
О  спровођењу  ове  Одлуке  стараће  се 

Општинска управа општине Горњи Милановац. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац“. 

Број: 2065/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

212. 

На  основу  члана  42.  став  1.  тачка  7.  Статута 
Општине  Горњи  Милановац  („Сл.гласник  општине 
Горњи Милановац“,  бр.  20/08,  3/11 и  29/12),  члана  15., 
16. и 17. Одлуке о некатегорисаним путевима и улицама 
на  територији  општине  Горњи  Милановац    („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  бр.  11/2011)  и 
члана  131.  став  2.  Пословника  Скупштине  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  30. 
јануара 2013. године, донела је 

Р   Е  Ш  Е  Њ  Е 

УСВАЈА  СЕ  Предлог  Јавног  предузећа  за 
путеве  општине  Горњи  Милановац  и  укида  својство 
јавног  добра  некатегорисаног  пута  означеног  као  кп. 
бр.952/2 у површини 0.00.63 ха земљиште под објектом 
КО Клатичево  и  кп.  бр.  2383/2  у  површини  0.00.63  ха 
земљиште  под  објектом,  КО  Брусница,  у  својини 
Општине Горњи Милановац. 

О б р а з л о ж е њ е 

Јавно  предузеће  за  путеве  општине  Горњи 
Милановац,  по  захтеву  Поњавић  Синише  из  Горњег 
Милановца,  поднело  је  предлог  овом  управном  органу 
за  укидање  својства  јавног добра некатегорисаног пута 
означеног  као  кп.  бр.  952/2  у  површини  0.00.16  ха 
земљиште  под  објектом  у  површини  0.00.63  ха  КО 
Клатичево  и  кп.  бр.  2383/2  у  површини  0.00.63  ха 
земљиште  под  објектом  КО  Брусница,  у  циљу 
усаглашавања фактичког са правним стањем. 

Поступајући  по  поднетом  предлогу  овај  орган 
је  саслушао  странке,  прибавио  потребне  сагласности 
надлежних  органа,  писмене  доказе  и  утврдио  следеће 
чињенично стање: 

На  расправи  одржаној  5.12.2012.  године 
представник ЈП за путеве општине Горњи Милановац и 
Поњавић  Владета  пуномоћник  Поњавић  Синише  из 
Горњег Милановца су изјавили да остају при поднетом 
предлогу  за  укидање  својства  јавног  добра 
некатегорисаног  пута  означеног  као  кп.  бр.  952/2  у 
површини 0.00.63  ха КО Клатичево,  и  кп.  бр.  2383/2  у 
површини  0.00.63  ха  КО  Брусница,  из  разлога  што  се 
земљиште  које  је  предложено  за  укидање  својства 
јавног  добра  у  фактичком  стању  представља  саставни 
део парцеле Поњавић Синише означене као кп. бр. 411 
КО Брусница и никада није коришћено за потребе пута, 
чија је ширина око 10 метара,   који се граничи са овом 
парцелом.  Обзиром  да  је  предметно  земљиште 
погрешно  у  катастру  непокретности  уписано  као 
општински  пут  поднели  су  предлог  да  се  изврши 
усаглашавање фактичког  стања  са правним и  да  се  као 
власник овог земљишта упише Поњавић Синиша. 

Налазом  саобраћајног  инспектора  од 
12.12.2012.  године  утврђено  је,  да  земљиште  описано 
као кп. бр. 952/2 у површини 0.00.63 ха КО Клатичево и 
кп.  бр.2383/2  КО  Брусница  у  површини  0.00.63  у 
фактичком  стању  представља  саставни  део  парцеле 
означене  као  кп.  бр.  411  КО  Брусница  у  власништву 
Поњавић  Синише  из  Горњег  Милановца.  Земљиште 
представља  јединствену  целину  са  земљиштем 
означеним као кп. бр. 411 КО Брусница и  у фактичком 
стању није  коришћено за потребе пута који  се граничи 
са овом парцелом, а чија ширина износи око 10 метара. 

Увидом у препис листа непокретности Службе 
за  катастар  непокретности    бр.274  КО  Брусница 
утврђено  је,  да  је  кп.  бр.2383/2  у  површини  0.00.63  ха 
КО  Клатичево,  уписана  као  својина  Општине  Горњи 
Милановац, а изводом из преписа листа непокретности 
бр.65, такође је, утврђено да је кп. бр. 952/2 у површини 
0.00.63  ха  КО  Брусница  уписана  као  својина Општине 
Горњи Милановац. 

Обзиром  на  чињеницу  да  земљиште  означено 
као  кп.  бр.  952/2  у  површини  од  0.00.63  ха  КО 
Клатичево  и  кп.  бр.  2383/2  у површини  0.00.63  ха  КО 
Брусница  представља у фактичком стању сааставни део 
земљишта  означеног  као  кп.  бр.  411  у  власништву 
Поњавић Синише, да никада није коришћено за потребе 
некатегорисаног пута који се граничи са овом парцелом, 
а чија је ширина око 10 метара, да су представник ЈП за 
путеве  и  Општински  јавни  правобранилац  дали 
сагласност  за  укидање  својства  јавног  добра,  у  циљу 
усаглашавања  фактичког  стања  на  лицу  места  са 
правним стањем, одлучено је као у изреци овог решења. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  Против  овог 
решења незадовољна  странка може покренути  управни
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спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана 
од дана пријема решења. 

Број: 2065/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

213. 

На  основу  члана  50.  Закона  о  јавним 
предузећима  (”Сл.гласник  РС”,бр.  119/2012),  члана  32. 
став  1.  тачка  8.  Закона  о  локалној  самоуправи 
("Службени  гласник РС”,  бр.  129/07),  члана 42.  став  1. 
тачке  9.  и  36.    и  члана  124.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац”, бр. 20/08, 3/11 и 29/12) 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  30.  јануара  2013. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Програм 
пословања  Jавног  предузећа  за  водоснабдевање  „Рзав“ 
Ариље  за  2013.  годину,  који  је  усвојен  на  седници 
Управног  одбора  Јавног  предузећа,  Одлуком  бр. 
142/2012 од 27. децембра 2012. године. 

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

Број: 2065/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

214. 

На  основу  члана  52.  Закона  о  планирању  и 
изградњи  чланова  ("Сл.гласник  РС“,  бр.  72/09,  81/09 
испр., 64/2010 – одлука УС и 24/2011), чланова 46. и 47. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине Горњи Милановац“, бр. 20/08, 3/11 и 29/12) и 
чланова  50.  и  63.  Пословника  Скупштине  општине 
("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац“,  бр.  20/08, 
21/09  и  3/11),  а  у  складу  са  актом  Министарства 
природних ресурса, рударства и просторног планирања 
Републике  Србије,  бр.  1190100034/201201  од  26. 
децембра  2012.  године,  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној    30.  јануара 
2013.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА 
НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА 

I РАЗРЕШАВА СЕ Нада Красић, дипломирани 
просторни  планер  из  Пожеге,  број  лиценце  ИКС  100 
0153  10  дужности члана Комисије  за  планове  општине 
Горњи  Милановац,  као  представник  надлежног 
Министарства. 

ИМЕНУЈЕ  СЕ  Милан  Цветковић, 
дипломирани  просторни  планер  из  Београда,  број 
лиценце ИКС 100 0198 12 за члана Комисије за планове 
општине Горњи Милановац, као представник надлежног 
Министарства. 

II Именовани члан Комисије обављаће стручне 
послове  у  поступку  израде  и  спровођења  планских 
докумената, као и давања стручног мишљења по захтеву 
надлежних органа управе. 

III  Члан  овог  радног  тела  именују  се  на 
мандатни период на који је Скупштина изабрана. 

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

Број: 2065/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

215. 

На  основу  чланова  1.  и  9.  Правилника  о 
условима,  поступку  и  начину  остваривања  права  на 
одсуство са рада ради посебне неге детета ("Сл.гласник 
РС",бр.  1/02),  члана  124.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац", 
бр. 20/08, 3/11 и 29/12) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине  Горњи  Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 30. јануара 2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И 

ОЦЕНУ СТЕПЕНА ПСИХОФИЗИЧКЕ 
ОМЕТЕНОСТИ ДЕТЕТА 

I  ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Комисија  за  преглед  и  оцену 
степена  психофизичке  ометености  детета,  у  саставу,  и 
то:
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за председника 
др  РАДОВАН  АЦОВИЋ,  неуропсихијатар  у 

Општој болници Горњи Милановац, 

а за чланове 
 др ВЕРА ВАСИЛИЈЕВИЋ, педијатар у Дечјој 

служби Дома здравља Горњи Милановац, 
 СНЕЖАНА ЈОВИЧИЋ,  клинички психолог  у 

Општој болници Горњи Милановац, 
  ЗОРА НОВАКОВИЋ, дефектолог  у Основној 

школи "Краљ Александар I"  Горњи Милановац, 
  ДРАГАНА  МИЛОРАДОВИЋ,  педагог  у 

Основној  школи  "Десанка  Максимовић"    Горњи 
Милановац и 

 СНЕЖАНА СТАНКОВИЋ,  социјални радник 
у Центру за социјални рад Горњи Милановац. 

II  Задатак  Комисије  је  да  по  завршеном 
прегледу  детета  утврди  степен  психофизичке 
ометености детета и сачини мишљење о томе. 

III  Комисија  се  именује  на  период  од  четири 
године. 

IV  Доношењем  овог  Решења  престаје  да  важи 
Решење о образовању Комисије за преглед деце ометене 
у  развоју  број  40106940/2009  од  11.  фебруара  2009. 
године  и  Решење  о  измени  Решења  о  образовању 
Комисије за преглед деце  ометене  у развоју, број 206 
918/2011 од 15. јуна 2011. године. 

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

Број: 2065/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

216. 

На  основу  члана  124.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац“, 
бр. 20/08, 3/11 и 29/12) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  "Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  бр.  20/08,  21/09  и  3/11),  Скупштина 
општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  30. 
јануара 2013.године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ПРИХВАТА  СЕ  Одлука  Управног  одбора 
Јавног  предузећа  за  водоснабдевање  „Рзав“  Ариље, 
број  143/2012  од  27.  децембра  2012.  године,  којом  је 
утврђена цена воде из Система „Рзав“ за 2013. годину у 
износу од 12,00 дин/м3. 

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

Број: 2065/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р. 

217. 

На  основу  члана  32.  став  1.  тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр. 
129/07),  члана  31.  став  1.  Одлуке  о  организовању 
Установе  „Међуопштунски  историјски  архив“  за 
општине  Чачак,  Горњи  Милановац  и  Лучани 
("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр. 
22/06  и  5/11),  члана  42.  став  1.  тачка  9.  и  36.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Службени  гласник 
општине Горњи Милановац”, бр. 20/08, 3/11 и 29/12) 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    30. 
јануара 2013. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 
Финансијски план Међуопштинског историјског архива 
за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 
2013.  годину,  који  су  донети  на  седници  Управног 
одбора Архива 4. јануара 2013.године, под бројем 578/3 
и 578/4. 

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

Број: 2065/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић ,с.р.
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________________________________________________ 
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

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

@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94 
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila 

Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09


