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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

391. 

На основу члана 5. став 3., члана 6. став 3. и 4., члана 7а став 3., 4. и 7. и члана 11. Закона о порезима на имовину 
(„Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 – одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 – др. 
закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама 
и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 47/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07),  члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и 
93/2012), чланова 42. и 124. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 16/2013 
–  пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Горњи Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  бр.  17/2013),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  15.  новембра  2013. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Овом Одлуком се утврђују елементи пореза на имовину за територију општине Горњи Милановац, и то: стопе за 

обрачун пореза на имовину за обвезника који води пословне књиге и за обвезника који не води пословне књиге; зоне, са 
назнаком  зоне  које  се  сматра  најопремљенијом  на  територији  општине  Горњи  Милановац;  коефицијентима  за 
утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у случају из члана 6. став 
8. Закона о порезима на имовину; стопа амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину за 
обвезника који не води пословне књиге. 

Члан 2. 
Стопе пореза на имовину у општини Горњи Милановац, износе: 

 на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге   0,4%. 
 на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге   0,05%. 
 на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту: 

НА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ  ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ПОРЕЗА 
(1) до 10.000.000 динара  0,40% 

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара  порез из подтачке (1) + 0,6% 
на износ преко 10.000.000 динара 

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара  порез из подтачке (2) + 1,0% 
на износ преко 25.000.000 динара 

(4) преко 50.000.000 динара  порез из подтачке (3) + 2,0% 
на износ преко 50.000.000 динара 

Члан 3. 
За  потребе  утврђивања  просечне  цене  квадратног  метра  одговарајућих  непокретности  као  елемента  за 

утврђивање  основице  пореза  на  имовину,  територију  општине  Горњи  Милановац  чине  три  зоне,  опредељене  према 
комуналној опремљености из члана 6. став 3. Закона о порезима на имовину, и то: 

ПРВА ЗОНА обухвата насељено место Горњи Милановац – најопремљенија зона.
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ДРУГА ЗОНА обухвата Рудник, Велереч, Неваде, Брусницу, Луњевицу и Грабовицу. 
ТРЕЋУ ЗОНУ чине непокретности на територији општине Горњи Милановац  које нису обухваћене у првој и 

другој зони. 
Члан 4. 

У случају када не постоји исказана вредност непокретности код обвезника који воде пословне књиге у складу са 
чланом 7. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник који води пословне књиге за потребе  утврђивања основице 
пореза  на  имовину,  просечне  цене  одговарајућих  непокретности  на  територији  општине Горњи Милановац  множи  са 
коефицијентом у зони у којој се она налази, а који износи: 

1)  1,00  за непокретности у првој зони најопремљенијој зони, 
2)  0,40  за непокретности у другој зони и 
3)  0,60   за непокретности у осталим зонама. 

Члан 5. 
Стопа  амортизације  за  коју  се  умањује  утврђена  вредност  непокретности  обвезника  који  не  води  пословне 

књиге,  а  која  је  предмет  пореза  на  имовину,  осим  за  земљиште,  у  општини  Горњи Милановац  износи  1%  годишње 
применом пропорционалне методе, а највише 40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој 
је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта. 

Члан 6. 
Одредбе ове Одлуке спроводи Општинска управа општине Горњи Милановац – Пореско одељење. 

Члан 7. 
Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке  престаје  да  важи  Одлука  о  висини  стопе  пореза  на  имовину  („Сл.  гласник 

општине Горњи Милановац“, бр. 30/2008). 
Члан 8. 

Одлуку  о  утврђивању  елемената  пореза  на  имовину  за  територију  општине  Горњи  Милановац  објавити  на 
интернет страници општине Горњи Милановац. 

Члан 9. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 

Милановац", а примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 

Број: 206104/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Доставић, ср. 

392. 

На основу члана 6. става 5., 6. и 7. и члана 7.а став 2. Закона  о порезима на имовину  („Сл. гласник РС“, бр. 
26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 – одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 
5/2009,  101/2010,  24/2011,  78/2011,  57/2012  –  одлука  УС  и  47/2013),  члана  36.  став  1.  тачка  3)  Закона  о  изменама  и 
допунама Закона о порезима на имовину  („Сл.гланик РС“, бр. 47/2013), члана 32. Закона о локалној  самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  бр.  129/2007),  чланова  42.  и  124.  Статута  општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и  члана 143. Пословника  о раду Скупштине  општине Горњи Милановац 
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 
15. новембра 2013. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза 

на имовину за 2014. годину на територији општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 
На  територији  општине  Горњи  Милановац  одређене  су  три  зоне  за  утврђивање  пореза  на  имовину,  према 

комуналној  опремљености  и  опремљености  јавним  објектима,  саобраћајној  повезаности  са  централним  деловима
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општине Горњи Милановац, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона и 
ТРЕЋА зона и да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији 
општине Горњи Милановац у ПРВОЈ зони износе: 

грађевинског земљишта  4.667,00 дин. 
пољопривредног земљишта  68,00 дин. 
шумског земљишта  68,00 дин. 
станова  62.247,00 дин. 
кућа за становање  46.954,00 дин. 
пословних зграда и других (надземних и подземних) 
грађевинских објеката који служе за обављање делатности 

134.158,00 дин. 
гаража и гаражних места  29.070,00 дин. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији 
општине Горњи Милановац у ДРУГОЈ зони износе: 

грађевинског земљишта  4.667,00 дин. 
пољопривредног земљишта  68,00 дин. 
шумског земљишта  68,00 дин. 
станова  31.631,00 дин. 
кућа за становање  20.400,00 дин. 
пословних зграда и других (надземних и подземних) 
грађевинских објеката који служе за обављање делатности 

134.158,00 дин. 
гаража и гаражних места  29.070,00 дин. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији 
општине Горњи Милановац у ТРЕЋОЈ зони износе: 

грађевинског земљишта  4.667,00 дин. 
пољопривредно земљишта  68,00 дин. 
шумског земљишта  68,00 дин. 
кућа за становање  13.333,00 дин. 

Члан 3. 

Ову Одлуку објавити на интернет страници општине Горњи Милановац. 

Члан 4. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 

Милановац", а примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 

Број: 206104/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,ср. 

393. 

На основу члана 6. став 6. и 7. и члана 7.а став 2. Закона о порезима на имовину  („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, 
"Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 – одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010,  24/2011,  78/2011, 57/2012  – одлука УС и  47/2013), члана  36.  став  1.  тачка  2)  Закона  о изменама и  допунама 
Закона  о порезима на имовину  („Сл.гласник РС“,  бр.  47/2013),  члана  32.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл. гласник 
РС“, број 129/2007), чланова 42. и 124. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
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бр. 16/2013 – пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац  („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној  15. новембра 
2013. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У 

НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2014. годину на територији општине Горњи Милановац. 

Просечна цена квадратног метра непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на 
имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге које се налазе у најопремљенијој зони на територији 
општине Горњи Милановац, износе: 

за пословне зграде и друге (надземне и подземне) 
грађевинске објекте који служе за обављање делатности 

111.600,00 дин. 
за гараже и гаражна места  25.705,00 дин. 

Члан 2. 
Ову Одлуку објавити на интернет страници општине Горњи Милановац. 

Члан 3. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 

Милановац", а примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 

Број: 206104/2013. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,ср. 

394. 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије», бр. 72/2009, 
81/2009исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС и 50/2013одлука УС), чланова 42. и 124. 
Статута општине Горњи Милановац  («Службени гласник општине Горњи Милановац» бр. 16/2013-  пречишћен текст)  и 
члана 143. Пословника о раду Скупштине  општине Горњи Милановац  („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 
17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној  15. новембра 2013. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ШТАМПАРИЈА РП“ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

Члaн 1. 
Приступa сe изрaди Плaнa дeтaљнe рeгулaциje „Штампарија РП“ у Горњем Милановцу (у дaљeм тeксту: Плaн 

дeтaљнe рeгулaциje),  а на основу Плана Генералне регулације за насељено место Горњи Милановац „Горњи Милановац 
2025“ (број Одлуке 20686/2013 од 20.09.2013.године, «Службени гласник општине Горњи Милановац» бр. 18/2013). 

Члaн 2. 
Границом  Плана  детаљне  регулације  обухваћене  су  катастарске  парцеле:  30730/1,  30730/2,  30731,  30732/1, 

30732/2, 30733/8, део КП 30727/4 и део КП бр. 31415 (магистрални пут М22), све у КО Г.Милановац. 
План обухвата око 1,83.00 ха. 
Кoнaчнa грaницa плaнa дeтaљнe рeгулaциje ћe сe утврдити приликoм изрaдe и вeрификaциje кoнцeптa, изузeтнo 

нaцртa плaнa. 
Члaн 3. 

Плaн дeтaљнe рeгулaциje сaдржaћe нaрoчитo: грaницу плaнa и oбухвaт грaђeвинскoг пoдручja, пoдeлу прoстoрa 
нa  пoсeбнe  цeлинe  и  зoнe,  нaмeну  зeмљиштa,  рeгулaциoнe  линиje  улицa  и  jaвних  пoвршинa  и  грaђeвинскe  линиje  сa
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eлeмeнтимa  зa  oбeлeжaвaњe  нa  гeoдeтскoj  пoдлoзи,  нивeлaциoнe  кoтe  улицa  и  jaвних  пoвршинa  (нивeлaциoни  плaн), 
попис парцела и опис локација за јавне површине садржаје и објекте, кoридoрe и кaпaцитeтe зa сaoбрaћajну, eнeргeтску, 
кoмунaлну и  другу  инфрaструктуру, мере  заштите  културно историјских  споменика и  заштићених природних  целина, 
локације за које се обавезно изграђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; прaвилa урeђeњa и прaвилa грaђeњa 
пo цeлинaмa и зoнaмa, друге елементе значаjне за спровођење плана детаљне регулације. 

Плaн  дeтaљнe  рeгулaциje  прeдстaвљaћe  плaнски  oснoв  зa  издaвaњe  инфoрмaциja  o  лoкaциjи,  лoкaциjских 
дoзвoла и изрaду урбaнистичкo тeхничких дoкумeнaтa. 

За зоне урбане обнове планом детаљне регулације разрађују се нарочито и композициони или обликовани план и 
план партерног уређења. 

Када  се  урбанистичким  планом  намена  земљишта  мења  тако  да  нова  намена  захтева  битно  другачију 
парцелацију план детаљне регулације може садржати и план парцелације. 

Члaн 4. 
Изрaдa плaнa дeтaљнe рeгулaциje пoвeрaвa сe Студио „Линеа“ д.о.о. из Гoрњeг Милaнoвцa. 
Рок за израду плана је 30 (тридесет) дана oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe Oдлукe. 

Члaн 5. 
Срeдствa зa изрaду Плaнa дeтaљнe рeгулaциje oбeзбeдићe „Штампарија РП“ д.о.о. Горњи Милановац. 

Члaн 6. 
Зa  пoтрeбe  изрaдe  Плaнa  дeтaљнe  рeгулaциje  не  приступa  сe  изрaди  стрaтeшкe  прoцeнe  утицaja  нa  живoтну 

срeдину. 
Члaн 7. 

Eлaбoрaт  Плaнa  дeтaљнe  рeгулaциje  изрaдићe  сe  у  потребном  броју  примeракa  у  aнaлoгнoм  и  дигитaлнoм 
облику. 

Члaн 8. 
Oвa  Oдлукa  ступa  нa  снaгу  oсмoг  дaнa  oд  дaнa  oбjaвљивaњa  у  ''Службeнoм  гласнику  oпштинe  Гoрњи 

Милaнoвaц''. 

Број: 206104/2013. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,ср. 

395. 

На основу члана 15. став 1. тачка 8. а у вези са чланом 8. тачка 25. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник 
РС",  бр.  111/09,  92/11  и  93/12),  члана  17.  Одлуке  о  организацији  и  функционисању  цивилне  заштите  на  територији 
општине Горњи Милановац  ("Сл.гласник oпштине Горњи Милановац“, бр.14/2011), члана 42. Статута општине Горњи 
Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр. 16/2013  пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду 
Скупштине  општине Горњи Милановац  („Сл.гласник општине Горњи Милановац“,  бр.  17/2013), Скупштина  општине 
Горњи Милановац, на седници одржаној дана 15. новембра 2013.године, донела  је 

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ У ОПШТИНИ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се оспособљена привредна друштва и друга правна лица, за спровођење мера и задатака 
заштите и  спасавања  на   територији  општине Горњи Милановац, која својим производним,  услужним, материјалним, 
људским  и  другим  ресурсима,  обављају  делатности  које  су  од  значаја  за  заштиту  и  спасавање  људи,  животиња, 
материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода, техничкотехнолошких несрећа–удеса и 
катастрофа, последица тероризма ратних и других несрећа.

Члан 2. 

Оспособљена правна лица у смислу члана 1.ове одлуке су:
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Редни 
број  Назив правног лица  Делатност  Седиште 

1.  ЈП за изградњу општине 
Горњи Милановац  Комунална изградња  Горњи Милановац ул.Т.Матијевића 4 

2.  ЈП за путеве 
Горњи Милановац  Комунална изградња  Горњи Милановац, ул.Цара Душана 2 

3.  ЈКП „Горњи Милановац“  Комунална делатност  Горњи Милановац, ул. Вој. Мишића 23 

4.  ЈП „Србијашуме“ 
РЈ Горњи Милановац 

Газдовање, заштита и 
спасавање шума  Горњи Милановац, ул.Хајдук Вељкова 3 

5.  Предузеће „Аутопревоз“ а.д.Чачак, 
Горњи Милановц  Јавни превоз путника  Горњи Милановац, ул. Војводе Мишића 26 

6.  Дом здравља Горњи Милановац  Здравствена заштита  Горњи Милановац, ул. Т.Матијевића 1 
7.  Црвени крст Горњи Милановац  Хуманитарна помоћ  Горњи Милановац, ул. Карађорђева 21 
8.  Центар за социјални рад  Социјална заштита  Горњи Милановац, ул.И.Л.Рибара 2 
9.  Компанија „Таково“ а.д.  Прехрамбена  Горњи Милановац, ул. Радована Грковића бб 
10.  „МеталацПролетер“ а.д.  Трговина и промет  Горњи Милановац, ул Рудничке војске 18 

11.  Туристичка организација општине 
Г.Милановац  Туризам  Горњи Милановац, ул Цара Душана 2 

12.  Неда – Замид  Угоститељство  Рудник, ул. Карађорђева 9 

13.  АД Рудник и флотација „Рудник“  Рударство  Рудник 
ул.Мише Михаиловића 2 

14.  Аутомото друштво  Услуге саобраћаја  Горњи Милановац, ул. Т.Матијевића 6 

15.  Ветеринарска станица             „Раде 
ветеринар“  Ветеринарске услуге  Горњи Милановац, ул. Илије Бирчанина 6 

Члан 3. 
Оспособљена  правна  лица  дужна  су  да  плански  прилагоде  своје  капацитете  и  организацију  за  извршавање 

задатака заштите и спасавања. 
Члан 4. 

Општинско  веће  општине  Горњи  Милановац  са  оспособљеним  правним  лицима,  закључује  уговор  којим  се 
утврђују међусобна права, обавезе и накнада стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању 
мера и задатака цивилне заштите. 

Члан 5. 
Активирање  и  употребу  оспособљених  правних  лица,  налаже  председник  општине  на  предлог  Општинског 

штаба за ванредне ситуације. 
Активирање обухвата поступке, задатке и активности којим се редовни капацитети оспособљених правних лица, 

из  редовне  организације  и  стања,  преводе  на  организацију  и  стање  спремности  за  извршење  задатака  заштите  и 
спасавања. 

За израду плана активирања овлашћених и оспособљених правних лица одговорни су руководиоци оспособљених 
правних лица, у складу са планом заштите и спасавања. 

Члан 6. 

Јединица  локалне  самоуправе  финансира  трошкове  ангажовања  оспособљених  правних  лица  од  значаја  за 
заштиту и спасавање на  територији општине Горњи Милановац у складу са уговором за извршавање задатака заштите и 
спасавања. 

Средства  за  надокнаду  стварних  трошкова  насталих  учешћем  оспособљених  правних  лица    у  заштити  и 
спасавању, у ванредним ситуацијама обезбеђују се из Буџета општине Горњи Милановац 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 206104/2013 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р.
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396. 

На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. 
и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07), члана 42. став 1. тачка 7. Статута 
општине  Горњи Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи Милановац",  бр.  16/2013  –  пречишћен  текст)  и  члана  143. 
Пословника  о  раду Скупштине  општине  Горњи Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи Милановац“,  бр.  17/2013), 
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15. новембра 2013. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 

Члан 157. став 4. Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Горњи Милановац („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, бр. 30/2012), мења се и гласи: 

„На коловозима улица и мостова, из предходног става, уклањање снега и леда и посипање средстава за топљење 
леда и снега обавља Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац.“ 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 3. 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац“, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 

Број: 206104/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

397. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС“,бр.129/07), чланова 1., 2., 3., 4., 5., 7. и 9. 
Закона о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 – др. закон, 116/2008 – 
др. закон, 92/2011, 99/2011 – др. закон, 10/2013 и 55/2013), чланова 42. и 124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац",бр.  16/2013  –  пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац“,  бр.  17/2013),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац, на седници одржаној 15. новембра 2013. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНИМ ОДНОСИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Члан  2.  Одлуке  о  радним  односима,  платама,  накнадама  и  другим  примањима  изабраних,  именованих  и 

постављених  лица  у  општини  Горњи Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи Милановац“,  бр.  21/2012), мења  се  и 
гласи: 

„У смислу члана 1. ове Одлуке, изабрана, постављена и именована лица су: 
1. Председник Скупштине општине, 
2. Заменик председника Скупштине општине, 
3. Председник општине, 
4. Заменик председника општине, 
5. Чланови Општинског већа,
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6. Секретар Скупштине општине, 
7. Заменик секретара Скупштине општине, 
8. Начелник Општинске управе, 
9. Заменик начелника Општинске управе, 
10. Секретар Општинског већа, 
11. Директори јавних предузећа и установа чији је оснивач општина, и то: 
 директор Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац, 
 директор Јавног предузећа за путеве општине Горњи Милановац, 
 директор Јавног предузећа „Спортскорекреативни центар“ Горњи Милановац, 
 директор Установе за културу, уметност и ваншколско образовање "Културни центар" Горњи Милановац, 
 директор Музеја Рудничкотаковског краја Горњи Милановац, 
 директор Библиотеке „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац и 
 директор Туристичке организације општине Гoрњи Милановац, 
12.  Председници  и  чланови  радних  тела  Скупштине  општине  (комисије,  одбори,  радне  групе  и  сл.),  као  и 

председник,  чланови  и  њихови  заменици  Комисије  за  вођење  поступка  и  доношење  решења  по  захтеву  за  враћање 
замљишта.“ 

Члан 2. 
Члан 3. Одлуке, мења се и гласи: 
„Изабрана  лица  су  лица  које  бира  Скупштина  општине,  а  то  су:  председник  Скупштине  општине,  заменик 

председника Скупштине општине, Председник општине, заменик председника општине и чланови Општинског већа. 
Именовано лице је лице које именује Скупштина општине, а то је: 
 директор Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац, 
 директор Јавног предузећа за путеве општине Горњи Милановац, 
 директор Јавног предузећа „Спортскорекреативни центар“ Горњи Милановац, 
 директор Установе за културу, уметност и ваншколско образовање "Културни центар"  Горњи Милановац, 
 директор Музеја Рудничкотаковског краја Горњи Милановац, 
 директор Библиотеке „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац, 
 директор Туристичке организације општине Гoрњи Милановац и 
  председници  и  чланови  радних  тела  Скупштине  општине  (комисије,  одбори,  радне  групе  и  сл.),  као  и 

председник,  чланови  и  њихови  заменици  Комисије  за  вођење  поступка  и  доношење  решења  по  захтеву  за  враћање 
замљишта. 

Постављена  лица  су  лица  која  поставља Скупштина  општине  и Општинско  веће,  а  то  су:  секретар и  заменик 
секретара Скупштине општине; начелник и заменик начелника Општинске управе и секретар Општинског већа.“ 

Члан 3. 
После члана 5. Одлуке, додаје се нови члан 5.а, који гласи: 

Члан 5.a 
„Председницима  и  члановима  радних  тела  Скупштине  општине  (комисије,  одбори,  радне  групе  и  сл.),  као  и 

председнику,  члановима  и  њиховим  заменицима  Комисије  за  вођење  поступка  и  доношење  решења  по  захтеву  за 
враћање  замљишта,  Комисија  за  кадровска,  административна  и  мандатноимунитетска  питања  Скупштине  општине 
Горњи Милановац може утврдити право на накнаду за учествовање у раду радног тела, као и право на накнаду путних 
трошкова. 
Решењем  о  утврђивању  права  на  накнаду  истовремено  се  утврђује  висина  накнаде  за  рад,  као  и  висина    путних 
трошкова.“ 

Члан 4. 
Члан 7. Одлуке, брише се. 

Члан 5. 
Члан 21. Одлуке, брише се. 

Члан 6. 
У члану 27. Одлуке, додаје се став 5. који гласи: 

„Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац, 
доноси Решење о плати: 

 директора Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац, 
 директора Јавног предузећа за путеве општине Горњи Милановац, 
 директора Јавног предузећа „Спортскорекреативни центар“ Горњи Милановац, 
 директора Установе за културу, уметност и ваншколско образовање "Културни центар" Горњи Милановац, 
 директора Музеја Рудничкотаковског краја Горњи Милановац, 
 директора Библиотеке „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац и 
 директора Туристичке организације општине Гoрњи Милановац.“
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Члан 7. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 206104/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,ср. 

398. 

На основу чланова 26. и 29.  Закона о јавној својини  („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011 и 88/2013), члана 42. Статута 
општине  Горњи Милановац  („Сл.гласник  општине  Горњи Милановац  “,  бр.  16/2013    пречишћен  текст)  и  члана  143. 
Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  17/2013), 
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15. новембра 2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОТУЂУЈЕ  СЕ  земљиште  из  јавне  својине  општине  Горњи  Милановац,  означено  као  кп.  бр.  2383/2  КО 
Брусница у површини  0.00,63 ха, за тржишну вредност од 30.000,00 динара по једном ару и кп. бр. 952/2 КО Клатичено 
у  површини  0.00,63  ха,  за  тржишну  вредност  од  20.000,00  динара  по  једном  ару,  Поњавић  Синиши  из  Горњег 
Милановца. 

II ОВЛАШУЋУЈЕ СЕ  РГЗ   Служба  за  катастар непокретности Горњи Милановац да по  основу  коначности 
решења  и  на  основу  Уговора  о  отуђењу  земљишта  из  јавне  својине  општине  Горњи  Милановац,  укњижи  Поњавић 
Синишу из Горњег Милановца, као носиоца права својине на назначеним катастарским парцелама. 

III ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине да закључи Уговор о отуђењу земљишта из јавне својине општине 
Горњи Милановац. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Поњавић Синиша из Горњег Милановца, поднео је захтев надлежном органу за прибављање у својину земљишта 

означеног као кп. бр. 2383/2 КО Брусница у површини 0.00,63 ха и кп. бр. 952/2 КО Клатичево у површини 0.00,63 ха, 
наглашавајући да предметно земљиште представља саставни део парцеле у његовом власништву означеном као кп. бр. 
411 КО Брусница и да је грешком уписано као јавна својина општине Горњи Милановац. 

Решењем  Скупштине  општине  Горњи Милановац,  бр.  2065/2013  од  30.01.2013.  године,  укинуто  је  својство 
јавног  добра  некатегорисаног  пута  на  земљишту  означеном  као  кп.  бр.  2383/2  КО  Брусница    и  кп.  бр.  952/2  КО 
Клатичево  на  предлог  Јавног  предузећа  за  изградњу  општине  Горњи Милановац  из  разлога  што  је  у  овом  поступку 
констатовано,  да  се  предметно  земљиште  у  фактичком  стању,  не  користи  као  некатегорисани  пут  већ  представља 
саставни део земљишта означеног као кп. бр. 411 КО Брусница. 

Изводом из преписа листа непокретности број 65 КО Клатичево и кп. бр. 274 ко Брусница, констатовано је, да је 
земљиште означено као кп. бр. 2383/2 КО Брусница и 952/2 КО Клатичево, уписано као јавна својина општине Горњи 
Милановац. 

Извештајем Пореске  управе  број  41302100147/2012  од  29.01.2013.  године,  утврђена  је  тржишна  вредност    за 
земљиште означено као кп. бр. 2383/2 КО Брусница у износу од 30.000,00 динара по једном ару, а за земљиште означено 
као кп. бр. 952/2 КО Клатичево утврђена је тржишна вредност  у износу од  20.000,00 динара по једном ару. 

Обзиром на чињеницу да земљиште описано као кп. бр. 2383/2 КО Брусница и  кп. бр. 952/2 КО Клатичево,  у 
фактичком  стању  представља  саставни део  земљишта означеног као  кп.  бр.  411 КО Брусница  у  власништву Поњавић 
Синише из Горњег Милановца, одлучено је као у изреци овог решења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против  овог  решења  може  се  тужбом  покренути  управни  спор  пред 
Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења. 
Број: 206104/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р.
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399. 

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр.  129/07),  чланова  42.  и  124. 
Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац”, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и 
члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", 
бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15. новембра 2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  измене  Програма  пословања  Јавног  предузећа  за  путеве  општине  Горњи 
Милановац за 2013. годину, које је усвојио Управни одбор овог Јавног предузећа, Одлуком број 1456/131 од 28. октобра 
2013. године. 

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

Број: 206104/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р. 

400. 

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној  самоуправи  ("Службени  гласник  РС”,  бр.  129/07),  чланова  42.  и  124. 
Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац”, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и 
члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", 
бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15. новембра 2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене Програма пословања Јавног предузећа „Спортскорекреативни центар“ 
Горњи Милановац за 2013. годину које  је  усвојио Надзорни одбор овог Јавног предузећа, Одлуком број 944/13 од 25. 
октобра 2013. године. 

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

Број: 206104/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р. 

401. 

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009 и 81/09  испр., 64/2010   
одлука УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013 – одлука УС, 50/2013 одлука УС и 54/2013 одлука УС), чланова 46., 47. и 124. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац“,  бр.  16/2013  –  пречишћен  текст)  и 
чланова  65.,  69.  и  143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  бр.  17/2013),  а  у  складу  са  актом Министарства  природних  ресурса,  рударства  и  просторног  планирања 
Републике Србије, бр. 1190100153/201305 од 5. септембра 2013. године, Скупштина  општине Горњи Милановац, на 
седници одржаној 15. новембра 2013.године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 
КАО ПРЕДСТАВНИКА НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА 

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

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

III Члан овог радног тела именују се на мандатни период на који је изабрана Скупштина општине. 
IV Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 206104/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р. 

402. 

На основу чланова  54.  и 55.  Закона  о  основама  система  образовања и  васпитања  („Службени  гласник РС“,бр. 
72/09,  52/11  и  55/13),  члана  124.  Статута  општине  Горњи Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи Милановац“,  бр. 
16/2013  –  пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац", 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15. новембра 2013. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ ТАКОВО, 
КАО ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА 

I  РАЗРЕШАВА СЕ Милан  Јововић  из Доњих  Бранетића  дужности  члана Школског  одбора Основне школе 
"Таковски устанак" Таково, као представник Савета родитеља. 

II ИМЕНУЈЕ СЕ Слободан Весковић из Врнчана,  ЈМБГ 0807965783432  за  члана Школског  одбора Основне 
школе "Таковски устанак" Таково, као представник Савета родитеља. 

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

Број: 206104/2013 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р. 

403. 

На основу чланова  54.  и 55.  Закона  о  основама  система  образовања и  васпитања  („Службени  гласник РС“,бр. 
72/09,  52/11  и  55/13),  члана  124.  Статута  општине  Горњи Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи Милановац“,  бр. 
16/2013  –  пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац", 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15. новембра 2013. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АРСЕНИЈЕ ЛОМА“ РУДНИК, 
КАО ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА 

I  РАЗРЕШАВА СЕ  Рада  Вучетић  из  Рудника  дужности  члана Школског  одбора Основне школе  "Арсеније 
Лома" Рудник, као представник Савета родитеља. 

II  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Мерима  Недељковић  из  Рудника,  ул.  Брезовачка  бр.  5,  ЈМБГ  0807971107384  за  члана 
Школског одбора Основне школе "Арсеније Лома" Рудник, као представник Савета родитеља. 

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

Број: 206104/2013 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р. 
404. 

На основу чланова  54.  и 55.  Закона  о  основама  система  образовања и  васпитања  („Службени  гласник РС“,бр. 
72/09,  52/11  и  55/13),  члана  124.  Статута  општине  Горњи Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи Милановац“,  бр. 
16/2013  –  пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник 
општине Горњи Милановац", 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15. новембра 2013. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЖУЈОВИЋ“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 

КАО ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА 

I РАЗРЕШАВА СЕ Драган Крстић из Горњег Милановца дужности члана Школског одбора Техничке школе 
"Јован Жујовић" Горњи Милановац, као представник Савета родитеља. 

II ИМЕНУЈЕ СЕ Драшко Царевић  из  Велерачи,  ЈМБГ  1812964783436  за  члана Школског  одбора  Техничке 
школе "Јован Жујовић" Горњи Милановац, као представник Савета родитеља. 

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

Број: 206104/2013 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р. 

405. 

На основу члана 124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр. 16/2013 
–  пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  бр.  17/2013),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  15.  новембра 
2013.године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I ПРИХВАТА СЕ  Програм  приоритета  улица  у  Горњем Милановцу  које  се  чисте  од  снега  у  зимској  сезони 
2013/2014. године који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног предузећа, Одлуком број 2397 од 11. октобра 2013. године. 

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

Број: 206104/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р. 

406. 

На основу члана 124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр. 16/2013 
–  пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине
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Горњи  Милановац“,  бр.  17/2013),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  15.  новембра 
2013.године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  измене  и  допуне  финансијског  плана  Спортског  савеза  општине  Горњи 
Милановац за 2013. годину. 

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

Број: 206104/2013. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р. 

407. 

На основу чланова 42. и 124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр. 
16/2013  –  пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине Горњи Милановац“, бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15. новембра 
2013.године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  за  школску  2012/2013.  годину  Предшколске  установе  „Сунце“  Горњи 
Милановац. 

II  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Годишњи  план  рада  за  школску  2013/2014.  годину  Предшколске  установе 
„Сунце“ Горњи Милановац. 

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

Број: 206104/2013 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р. 

408. 

На основу члана 124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр. 16/13 – 
пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи 
Милановац“,  бр.  17/2013),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  15.  новембра  2013.године, 
донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ПРИХВАТАЈУ  СЕ  Одлуке  Управног  одбора  Јавног  предузећа  за  водоснабдевање  „Рзав“  Ариље:  број 
173/2013, 174/2013, 176/2013 и 178/2013 све од 5. септембра 2013. године. 

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

Број: 206104/2013 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Јадранка Достанић,с.р.
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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

329. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401490 
05. новембра  2013.година 
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,  03/11,29/12), 
члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за 
2013.  годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр. 
30/12,10/2013,11/2013.),  и  Закључка  Општинског  већа 
општине  Г.Милановац  број  :  30680/2013.год  од 
6.09.2013. год, Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013.), 
раздео  02  Председник општине,    глава 2.1, функција 
110    извршни  и  законодавни  органи  ,    економска 
класификација 484 накнада штете за повреде или штету 
насталу  услед  елементарних  непогода  или  других 
узрока,  одобравају  се  средства  Шошкић  Радоју, 
законском  заступнику  малолетне  Шошкић  Мие  из 
Г.Милановца,  ул.Д.Николића  бр.88,  у  износу  од 
50.000,00  динара,    на  име  накнаде  материјалне  штете 
проузроковане  нападом  и уједом пса  луталице . 

2.Средства  у  износу  од  50.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

330270010295650785    код    Кредит 
Агрикол банке. 

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

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

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 

330. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Горњи Милановац 
Председник општине 
Број: 1401489 
05. новембар  2013.година 
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,  03/11,29/12),  члана  9.  Одлуке  о  буџету  општине 
Г.Милановац,  за  2013.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013.),  и  Закључка 
Општинског  већа  општине  Г.Милановац  број  :  306 
80/2013.год  од  6.09.2013.  год,  Председник  Општине 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2013.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  30/12,10/2013,11/2013.), 
раздео   02 Председник општине,      глава 2.1, функција 
110    извршни  и  законодавни  органи  ,    економска 
класификација 484 накнада штете за повреде или штету 
насталу  услед  елементарних  непогода  или  других 
узрока,  одобравају  се  средства  Комненовић Милану, 
са  Рудника,  ул.Карађорђева    бр.10,  ЈМБГ 
2306978783448, у износу  од 50.000,00  динара,   на име 
накнаде материјалне штете  проузроковане    нападом    и 
уједом пса  луталице . 

2.Средства  у  износу  од  50.000,00    динара 
уплатити на текући рачун број: 

355000320009443159    код    Војвођанске 
банке. 

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

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

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

249. 

Општинско веће општине Горњи Милановац, у 
поступку  разматрања  измене  Финансијског  плана 
Туристичке организације општине Горњи Милановац за 
2013.годину, на основу члана 5. Правилника о поступку 
доношења  финансијских  планова  директних  и 
индиректних  корисника  буџета  („Сл.гласник  општине 
Г.М“,бр.17/2013)  и  члана  26.  Одлуке  о  Општинском 
већу општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине 
Г.М., бр.24/08), на седници одржаној 31.10.2013. године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  сагласност  измене  Финансијског 
плана  Туристичке  организације  општине  Горњи 
Милановац  за  2013.годину,  које  је  усвојио  Управни



B Br ro oj j 2 24 4/ /2 20 01 13 3  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 1 15 5 

одбор  Туристичке  организације  на  седници  од 
28.08.2013.године, у свему као у материјалу. 

2. Ово Решење објавити у Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306100/2013.од 31.10.2013.године. 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 

250. 

На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010 
,101/2010  и  101/2011,93/2012,62/2013,63/2013.),  члана 
46.  Закона  о  локланој  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“, 
број  129/2007),  члана  4.  Одлуке  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2013.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број 
30/2012,10/2013,11/2013.)  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 31.10.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
30/12,10/2013,11/2013.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Стална  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  Лазаревић  Радовину  из 
Г.Милановца у  укупном износу  од 20.000,00 динара, за 
помоћ у вези накнаде материјалне штете проузроковане 
пожаром. 

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 484накнада штете за повреде или штету 
насталу  услед  елементарних  непогода  или  других 
природних узрока. 

3. Средства из тачке 1. овог решења исплатити 
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: 306100/2013.од 31.10.2013.године. 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 

251. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011  и 
93/2012,62/2013,63/2013. ), члана 46. Закона о локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
30/2012,10/2013,11/2013.)  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 31.10.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
30/2012,10/2013,11/2013.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  10.000,00  динара 
Месној  заједници  Богданица  за  трошкове  преноса  и 
поновног  постављања  контејнера  за  становање  за 
социјално угрожену Мирославу Чоловић. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава  04,  функционална  класификација  620  –  месне 
заједницемз Богданица, 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: 306100/2013.од 31.10.2013.године. 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 

252. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011  и 
93/2012,62/2013,63/2013. ), члана 46. Закона о локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2013.
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годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
30/2012,10/2013,11/2013.)  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 31.10.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
30/2012,10/2013,11/2013.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  300.000,00  динара 
Општинској  управи  општине  Г.Милановац,  Развој 
заједнице    Остали  објектиАсфалтирање  пута 
ПрањаниДружетићи,засеок Таблице. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава  01,  функционална  класификација  620  –  развој 
заједнице,  економска  класификација  511зграде  и 
грађевински објекти –Остали објекти. 

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: 306100/2013.од 31.10.2013.године. 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 

253. 

На основу члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  („Сл. 
гласник  РС“,број  54/2009,73/2010,101/2010,101/2011и 
93/2012,62/2013,63/2013.),  члана  46.  Закона  о  локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
30/2012,10/2013,11/2013.)  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 31.10.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
30/2012,10/2013,11/2013.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 

класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају се средства у износу од  6.000,00 динара МЗ 
Каменица  за  трошкове  сахране  покојне  Стојановић 
Радојке из Дружетића. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава  04,  функционална  класификација  620  –  месне 
заједнице – мз Каменица, 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: 306100/2013.од 31.10.2013.године. 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 

254. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011  и 
93/2012,62/2013,63/2013. ), члана 46. Закона о локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
30/2012,10/2013,11/2013.)  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 31.10.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
30/2012,10/2013,11/2013.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  150.000,00  динара 
Општинској  управи  општине  Г.Милановац,  Развој 
заједнице  Остали објектиПартерно уређење школског 
дворишта у ОШ Прањани. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 04 – Општинска управа, 
глава  01,  функционална  класификација  620  –  развој 
заједнице,  економска  класификација  511зграде  и 
грађевински објекти –Остали објекти. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306100/2013.од 31.10.2013.године. 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 

255. 

На основу члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  („Сл. 
гласник  РС“,  број  54/2009,73/2010,101/2010,101/2011  и 
93/2012,62/2013,63/2013. ), члана 46. Закона о локаланој 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
30/2012,10/2013,11/2013.)  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 31.10.2013. 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  2013.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
30/2012,10/2013,11/2013.),  раздео  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  499  –  Текућа  буџетска  резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  11.500,00  динара, 
разделу  Председник  општине,  за  накнаду  штете 
настале услед уједа паса луталица. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација 484накнада штете за повреде или штету 
насталу  услед  елементарних  непогода  или  других 
природних узрока. 

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: 306100/2013.од 31.10.2013.године. 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 

256. 

На  основу  члана  81.  Закона  о  буџетском  систему 
(„Сл.гласник  РС,бр.54/09,  73/10,  101/10,  101/11,  93/12, 
62/13  и  63/13  –  испр.)  и  Правилника  о  заједничким 
критеријумима  и  стандардима  за  успостављање, 
функционисање и извештавање о систему финансијског 
управљања  и  контроле  у  јавном  сектору  („Сл.гласник 
РС,бр.99/11)   и чланова 4. и 26. Одлуке  о Општинском 
већу општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине 
Г.М.,  бр.24/08),  Општинско  веће  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  31.10.2013.  године, 
донело је 

З А К Љ У Ч А К 

Члан 1. 

Приступа  се  изради  Стратегије  управљања 
ризицима општине Горњи Милановац. 

Члан 2. 

Управљање  ризицима  је  законска  обвеза  и 
неизоставан елемент доброг управљања. 

Члан 3. 

Одговарајуће управљање ризицима од изузетне 
је  важности  за  општину  Горњи  Милановац  и  за 
способност  обављања  додељених  надлежности. 
Стратегија  оцртава  циљеве  и  користи  од  управљања 
ризицима, одговорности за управљање ризицима те даје 
преглед  оквира  који  ће  се  успоставити  како  би  се 
успешно  управљало  ризицима.  Стратегија,  такође, 
представља  свеобухватни  оквир  за  подршку  особама 
одговорним за спровођење стратешких планова. 

Члан 4. 

Одредбом  члана  6.  Правилника  о  заједничким 
критеријумима  и  стандардима  за  успостављање, 
функционисање и извештавање о систему финансијског 
управљања  и  контроле  у  јавном  сектору  ("Службени 
гласник  РС",  број  99/2011),  ризик  је  одређен  као 
потенцијални  догађај  и  ситуација  које  могу  имати 
супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних 
средстава.  Ризик  се  такође  може  дефинисати  и  као 
претња  успешном  остваривању  циљева,  односно,  све 
што  представља  претњу  по  остварење  циљева, 
програма  или  пружања  услуга  грађанима  сматра  се 
ризиком. 

Члан 5. 

Ризици  с  којима  се  суочава  општина  Горњи 
Милановац су бројни, а могу се односити на: 

1. све оно што може наштетити угледу општине 
и смањити поверење јавности; 

2.  неправилно  и  незаконито  пословање,  али  и 
неекономично,  неефикасно  или  неделотворно 
управљање јавним средствима;
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3.  не  предузимање  мера  за  наплату 
потраживања; 

4. непоуздано извештавање; 

5.  неспособност  реаговања  на  промењене 
околности или неспособност управљања у промењеним 
околностима  на  начин  који  спречава  или  максимално 
смањује  неповољне  ефекте  на  пружање  јавних  услуга. 

Према  одредби  члана  6.  Правилника, 
управљање  ризицима  обухвата  идентификовање, 
процену  и  контролу  над  потенцијалним  догађајима  и 
ситуацијама  које  могу  имати  супротан  ефекат  на 
остварење  циљева  корисника  јавних  средстава,  са 
задатком да пружи разумно уверавање да ће ти циљеви 
бити остварени. 

Члан 6. 

Руководилац корисника јавних средстава усваја 
стратегију  управљања  ризиком,  која  се  ажурира  сваке 
три године, као и у случају када се контролно окружење 
значајније измени. 

Члан 7. 

Закључак  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 306100/2013.од 31.10.2013.године. 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Мирослав Миловановић,с.р. 
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