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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ 

 

Назив органа:  

Општина Горњи Милановац 

 

Адреса седишта:  

Таковска улица бр. 2, 32300 Горњи Милановац 

 

Матични број:  

07175221 

 

Порески идентификациони број:  

102156105 

 

Адреса за пријем поднесака:  

Таковска улица бр. 2, 32300 Горњи Милановац 

Општински услужни центар 

 

Информатор о раду је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и 

Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ бр. 

68/10 од 21.09.2010.) које је ступило на снагу 29.09.2010. 

 

Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор: 

Начелник општинске управе општине Горњи Милановац, Дејан Вељовић 

 

Лице одговорно за тачност и потпуност података у информатору, правилну израду и његово 

редовно ажурирање:  Биљана Пауновић 
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Датум првог објављивања Информатора: 1. јануар 2011. године 

 

Датум последњег ажурирања информатора:  јул  2021.  

 

Доступност информатора:  

-интернет презентација Општине Горњи Милановац под насловом Информатор о раду општине 

Горњи Милановац, на адреси: http://www.gornjimilanovac.rs/informator.html 

 

-у електронском и штампаном облику у просторијама Општине Горњи Милановац. Увид у 

штампану копију Информатора и примерак штампане копије доступни су од понедељка до петка, 

у времену од 07:30 до 15:30 часова, у Општини Горњи Милановац канцеларија 22, у Таковска 

улица бр. 2, 32300 Горњи Милановац 

 

 

2.   ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 

2.1.    ГРАФИЧКИ  ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ  

 

 
 

за област саобраћаја 

и инфраструктуре 

http://www.gornjimilanovac.rs/informator.html
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2.2.  НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ 

 

Општина Горњи Милановац је основна територијална јединица у којој грађани остварују право 

на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и Статутом. Грађани који имају бирачко 

право и пребивалиште на територији Општине, управљају пословима Општине у складу са 

законом и Статутом. Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске 

иницијативе, збора грађана, референдума, других облика учешћа грађана у обављању послова 

Општине и преко својих одборника у Скупштини општине, у складу са Уставом, законом и  

Статутом. 

  

Органи Општине су:  

      -Скупштина општине,  

      -Председник општине, 

      -Општинско веће,  

      -Општинска управа као и посебни органи основани одлуком Скупштине општине у складу 

са посебним законом. 

 

Територију Општине, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја катастарских 

општина које улазе у њен састав. На територији Општине у службеној употреби је српски језик 

и ћирилично писмо. 

Општина има својство правног лица. 

Седиште Општине је у Горњем Милановцу, улица Таковска број 2. 

Општина има грб и заставу. 

Грб Општине изражава историјске, културне и географске посебности општине Горњи 

Милановац. 

Грб има на плавом пољу златан искорењени плодни храст на коме је суперпониран црвени грчки 

крст, крунисан златном бедемском круном са три видљива мерлона, који је постављен између 

два суочена, пропета, лава од којих је десни, црвени, оружан златно, златног језика и са 

старинском златном круном на глави. Леви лав је златан, оружан црвено, истог таквог језика и 

крунисан кнежевском круном; десни лав замахује мачем, златног балчака, а леви сабљом, такође 

златног балчака. Чувари грба придржавају сваки по једно природно, златом, оковано копље са 

кога се у поље вије,златним ресама, оперважен стег, и то: десно стег Србије, лево стег Горњег 

Милановца. Постамент је природни руднички пејзаж са полувенцем природних биљака 

бруснице. Мото „ВРЕМЕ И МОЈЕ ПРАВО“ је мото владарске династије Обреновић. У дну грба 

златним словима исписано је „ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ“. 

 

Застава – стег има на плавом квадратном пољу венац од пет белих цветова златног семена и 

зелених листова, а унутар венца на белом пољу црвени грчки крст. 

Застава и грб Општине могу се истицати само уз државне симболе. 

Општина има празник и славу. 

 

Празник општине је 23.април, дан када је у Такову 1815.године подигнут Други српски устанак. 

Слава Општине је први дан Свете Тројице – Силазак Светог духа на апостоле – Духови. 

 

Општина установљава награде и друга јавна признања организацијама и грађанима за значајна 

остварења у производњи, науци, уметности и другим друштвеним областима. Скупштина 

општине одлучује о додељивању звања ,,почасни грађанин,, уз предходну  

 

 

сагласност надлежног министарства. Награде и друга јавна признања и звање почасног 

грађанина додељују се поводом празника Општине. 
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За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног становништва, 

Општина може оснивати предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу,у 

складу са законом и статутом. 

Скупштина општине посебном одлуком оснива предузећа, установе и друге организације које 

врше јавну службу и остварује права оснивача, ако законом или  статутом за вршење појединих 

права оснивача није утврђена надлежност другог органа Општине. 

Јавна предузећа, установе и други огранизациони облици који врше јавну службу дужни су да, 

најмање једном годишње подносе Скупштини општине извештај о свом рад у, најкасније до 30. 

априла текуће године за претходну годину. 

 

2.2.1.  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, 

утврђене Уставом, законом и Статутом. 

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним 

гласањем, у складу са законом и  Статутом. 

Скупштина општине сматра конституисаном избором председника Скупштине општине и 

постављењем секретара Скупштине општине. 

Одборници се бирају на четири године. 

Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. 

Одборник не може бити запослен у Општинској управи и лице које именује, односно поставља 

Скупштина општине у органима Општине, јавним предузећима и установама чији је оснивач. 

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада 

мирују му док траје његов одборнички мандат. Даном потврђивања одборничког мандата лицима 

које је именовала, односно поставила Скупштина општине престаје функција на коју су 

именована, односно постављена. 

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог 

мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела. 

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела, 

предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, предлаже радном телу 

Скупштине општине да организује јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима 

одлучује Скупштина општине, подноси предлоге одлука и других аката из надлежности 

Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад 

органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.  

Право је одборника дабуде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке 

дужности, да на лични захтев добије од органа и служби Општине податке који су му потребни 

за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину општине.За благовремено 

достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је секретар 

Скупштине општине, а начелник Општинске управе када се обавештење, тражени податак, спис 

и упутство односе на делокруг и рад Општинске управе. 

Одборник има право на заштиту мандата,укључујући и судску заштиту, која се остварује 

сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку. 

 

 

                 ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

бр. Име и презиме Изборна листа Адреса 

1. Бранимир Кнежевић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА НАШУ 

ДЕЦУ“ 
Богданица 

2. Марија Јоровић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Горњи Милановац 

3. Александра Павловић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Горњи Милановац 
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4. Обрад Милосављевић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Леушићи 

5. Јанко Лангура ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Горњи Милановац 

6. Иван Павловић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“  
Лозањ 

7. Јелена Радоњић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Горњи Милановац 

8. Драгомир Савић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Брђани 

9. Марија Огњановић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Горњи Милановац 

10. Сандра Поњавић 

Марковић 

,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Горњи Милановац 

11. Радовин Веселиновић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Прањани 

12. Оливера Старчевић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Прањани 

13. Александар Пауновић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Теочин 

14. Дарко Лекић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Горњи Милановац 

15. Зоран Матић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Трудељ 

16. Верица Камаљевић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Драгољ 

17. Јелена Глишовић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Горњи Милановац 

18. Душко Кузмановић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Горњи Милановац 

19. Дејан Бојовић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Горњи Милановац 

20. Марина Вујанац ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Горњи Милановац 

21. Милан Васић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Горњи Милановац 

22. Милета Тешић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Грабовица 

23. Радивоје Ђорђевић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Угриновци 

24. Бранка Цаковић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Луњевица 

25. Кристина Тадић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Бершићи 

26. Миладин Савић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Таково 

27. Слободан Обрадовић ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ 
Рудник 

28. Мирослав 

Миловановић 

,,ИВИЦА ДАЧИЋ -СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА 

СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ 
ПАЛМА „ 

Горњи Милановац 

29. Лазар Мирјанић ,,ИВИЦА ДАЧИЋ -СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА 

СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ 

ПАЛМА „ 

Горњи Милановац 

30. Лазар Николић ,,ИВИЦА ДАЧИЋ -СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА 
СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ 

ПАЛМА „ 

Горњи Милановац 

31. Јелена Вучићевић ,,ИВИЦА ДАЧИЋ -СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА 
СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ 

ПАЛМА „ 

Горња Врбава 
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32. Славица Михајловић ,,ИВИЦА ДАЧИЋ -СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА 

СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ 

ПАЛМА „ 

Горњи Милановац 

33. Марко Џелетовић ,,ИВИЦА ДАЧИЋ -СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА 

СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ 
ПАЛМА „ 

Горњи Милановац 

34. Миломир 

Миловановић 

,,ИВИЦА ДАЧИЋ -СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА 
СРБИЈА (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ 

ПАЛМА „ 

Прањани 

35. Милисав Мирковић ,,ПОБЕДИ И СПАСИ ОПШТИНУ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ,, 
Горњи Милановац 

36. Ивана Јованаовић  ,,ТАКОВСКИ ПОКРЕТ,, Горњи Милановац 

37. Драган Ђорђевић ,,ПОБЕДИ И СПАСИ ОПШТИНУ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ,, 
Горњи Милановац 

38. Десимир Јовановић ,,ТАКОВСКИ ПОКРЕТ,, Горњи Милановац 

39. Јелена Савић ,,ПОБЕДИ И СПАСИ ОПШТИНУ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ,, 
Горњи Милановац 

40. Драгица Топаловић ,,ПОБЕДИ И СПАСИ ОПШТИНУ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ,, 
Горњи Милановац 

41. Милан Нешковић ,,ТАКОВСКИ ПОКРЕТ,, Горњи Милановац 

42. Снежана Говедарица ,,ПОБЕДИ И СПАСИ ОПШТИНУ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ,, 
Горњи Милановац 

43. Александар Видојевић ,,ТАКОВСКИ ПОКРЕТ,, Горњи Милановац 

44. Бошко Миловановић ,,ТАКОВСКИ ПОКРЕТ,, Дружетићи 

45. Жаклина Драгићевић ,,ТАКОВСКИ ПОКРЕТ,, Горњи Милановац 

46. Љубица Браловић ,,ПОБЕДИ И СПАСИ ОПШТИНУ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ,, 
Прањани 

47. Драгић Бабић ,,ПОБЕДИ И СПАСИ ОПШТИНУ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ,, 
Дружетићи 

48. Драган Николић ,,ТАКОВСКИ ПОКРЕТ,, Луњевица 

49. Србољуб Нешовић ,,ПОБЕДИ И СПАСИ ОПШТИНУ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ,, 
Калиманићи 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Председник Скупштине општине 

Секретар Скупштине општине 

49  одборника 

Стална радна тела  

 

 

2.2.1.1 Надлежност Скупштине општине – Радна тела – Председник Скупштине општине – 

Секретар Скупштине општине 

Скупштина општине, у складу са законом: 

1)доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине; 

2)доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3)утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такса и накнада; 

4)доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и 

друге планске документе, у складу са законом; 

5)доноси просторне и урбанистичке планове Општине; 

6)доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине; 

7)бира и разрешава Заштитника грађана; 
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8)расписује општински референдум и референдум на делу територије  

Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог 

одлуке о самодоприносу; 

9)образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине; 

10)оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у 

складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне 

акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса; 

11)оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног 

образовања, културе,социјалне заштите,примарне здравствене заштите, физичке културе, 

спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 

12)именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје 

сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и 

оснивачким актом; 

13)именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и 

службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом; 

14)бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 

15)поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 

16)бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 

председника Општине и чланове Општинског већа; 

17)именује и разрешава главног урбанисту; 

18)именује Изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине општине у 

складу са Законом; 

19)усваја Кадровски план; 

20)уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника 

комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над 

обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне 

делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, 

прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење; 

21) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта;  

одлучује о отуђењу  

грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине; 

22) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, 

акциони план за њено с провођење и програме стамбене подршке, може основати јавну 

стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног 

интереса у области становања; 

23)уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине у складу с 

а законом и другим актима Општине; 

24) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине; 

25)прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној 

својини Општине; 

26)ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине; 

27)уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине; 

28)уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;  

29)доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне 

средине,од носно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима 

и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и 

унапређење животне средине; 

30)доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљ 

ишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака 

другој култури; 

31)доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе 

на територији Општине; 
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32)доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује 

стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана; 

33)доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,  

уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом; 

34)доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за 

рекреацију, укључујући и купање;  

35)доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији 

Општине, може основати канцеларију за младе; 

36)доноси програм и план енергетске ефикасности; 

37)одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању 

хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о преносу права својине на 

другог носиоца права јавне својине;  

38)одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и 

друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 

39)одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, јавним 

агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина; 

40)одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности 

Општине, даје сагласност на концесиони акт; 

41)даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на 

нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику 

Општине да потпише јавни уговор у име Општине; 

42)образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и 

спасавања; 

43)образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;  

44)утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону; 

45)утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

46)утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена 

комуналних услуга,у складу са законом; 

47)утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској 

установи за децу из материјално угрожених породица; 

48)доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 

49)прописује радновреме угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

50)даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 

51)оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности 

која су утврђена Пословником о раду Скупштине општине; 

52)подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије 

Општине; 

53)доноси одлуку о покретању поступка за утврђивање јавног инетереса за експропријацију 

непокретности у корист Општине; 

54)даје мишљење о законима којима се уређујупитања од интереса за локалну самоуправу; 

55)разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 

56)одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима,  

хуманитарним и другим организацијама;  

57)информише јавност о свом раду; 

58)покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта 

Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 

59)организује службу правне помоћи грађанима; 

60)уређује организацију и рад мировних већа; 

61)утврђује празник Општине;  

62)даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;  

63)уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања 

које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања; 
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64)одлучује о називимаулица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених 

места; 

65)разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих 

служби чији је оснивач или већински власник општина; 

66)разматра извештај о раду Заштитника грађана;  

67)разматра годишњи извештај главног урбанисте; 

68)усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс); 

69)доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 

70)обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом 

 

 

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. 

Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим 

статутом није друкчије одређено. 

 

Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника: 

 

1)доноси Статут; 

2)доноси буџети усваја завршни рачун буџета; 

3)доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања Општине у 

одређеној области; 

4)доноси просторни план; 

5)доноси урбанистичке планове; 

6)одлучује о јавном задуживању Општине; 

7)одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са 

јединицама локалне самоуправе у другим државама; 

8)одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних 

заједница и других облика месне самоуправе;  

9)одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених 

места; 

10)одлучује о додели звања „почасни грађанин“ Општине; 

11) усваја Етички кодекс и 

12)одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом 

 

Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине општине претходног 

сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора. 

Уколико председник Скупштине општине из претходног сазива не сазове седницу Скупштине 

општине у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора, седницу Скупштине општине  

сазваће најстарији одборник новог сазива у року од 15 дана од истека  рока из става 1. 

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине општине, 

по потреби, а најмање једном у три месеца.Председник Скупштине општине је дужан да седницу 

закаже на захтев председника Општине,Општинског већа или једне трећине одборника, у року 

од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року 

од 15 дана од дана подношења захтева. 

У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице, председник Скупштине општине 

може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева. 

Захтев за сазивање седнице  мора да садржи разлоге који оправдавају хитност сазивања, као и 

образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.  

Минималан рок за сазивање седнице Скупштине општине , не односи се на сазивање седнице 

Скупштине општине у условима проглашене ванредне ситуације.  

Ако председник Скупштине општине не закаже седницу у року из става 2. , седницу може 

заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац 
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захтева.Председник Скупштине општине може одложити седницу коју је сазвао само у случају 

када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује 

Скупштина општине.  

Седнице Скупштине општине су јавне. 

За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.  

Позиви и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима информисања 

ради упознавања јавности.  

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног 

информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица 

, у складу са пословником Скупштине општине.  

У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, 

председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од 

редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду.  

Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога безбедности 

и других разлога утврђених законом.  

Скупштина општине оснива стална, повремена и посебна радна тела за разматрање питања из 

своје надлажности. 

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и 

обављају друге послове утврђене овим Статутом и Пословником Скупштине општине. 

Као радна тела Скупштина може образовати одборе и комисије. Скупштина општине може 

образовати и анкетне одборе. 

Број и задаци радних тела као и права и дужности председника и чланова радних тела ближе се 

уређују Пословником Скупштине општине. 

Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се оснива, 

задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности 

председника и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 

 

Чланове сталних и повремених радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог 

одборничких група из реда одборника или стручњака за поједине области ако законом или  

Статутом није другачије предвиђено. 

Председник радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, подноси и 

доставља извештај председнику Скупштине општине. 

Скупштина општине има председника. 

Председник Скупштине општине организује рад, сазива и председава седницама Скупштине 

општине, остварује сарадњу са Председником општине и Општинским већем, стара се о 

остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге 

послове утврђене овим Статутом и Пословником Скупштине општине. 

Председник Скупштине општине може бити на сталном раду у општини. 

Председник Скупштине општине бира се из реда одборника, на предлог најмање једне трећине 

одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника Скупштине општине. 

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. 

Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије већину, у другом кругу 

гласаће се за два кандидата који су у првом кругу имали највећи број гласова. 

У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја одборника. 

Ако ни у другом кругу ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, 

понавља се поступак кандидовања и избора. 

Председнику Скупштине општине престаје функција пре истека времена на које је изабран 

1) оставком; 

2) разрешењем или 

3) престанком мандата одборника. 
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Председник Скупштине општине Горњи Милановац је Лазар Николић  

контакт телефон 032-515-0049 

 

Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник  

Скупштине.Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора 

на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини. 

 

 

Заменик Председника Скупштине општине Горњи Милановац је Обрад Милосављевић. 

 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са 

сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи 

административним пословима везаним за њихов рад. 

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може 

бити поново постављен. 

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо 

образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким  

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три 

године. 

Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине, разрешити 

секретара и пре истека мандата. 

Секретар има заменика који га замењује у случају његове одсутности. 

Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим 

условима као и секретар. 

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када 

то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине. 

 

 

Секретар Скупштине општине Горњи Милановац је Тијана Арсић,  

контакт телефон 032-515-0073. 

 

Секретар има заменика који га замењује у случају његове одсутности. 

Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим 

условима као и секретар. 

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када 

то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине. 

 

2.2.2     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Председника општине бира Скупштина општине из реда одборника на време од четири године, 

тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. 

 

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености 

да обавља своју дужност. 

 

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за Председника општине. 
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Председник општине Горњи Милановац је Дејан Ковачевић 

контакт 032-720-280. 

 

Кандидат за Председника општине предлаже кандидата за Заменика председника општине из 

реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као и Председника општине. 

 

Заменик председника општине Горњи Милановац је Јадранка Достанић  

контакт 032-720-280. 

 

Председнику општине и Заменику председника општине избором на ове функције престаје 

мандат одборника у Скупштини општине. 

 

Председник општине и Заменик председника општине су на сталном раду у општини. 

Надлежности председника општине 

 

Председник Општине:  

1)представља и заступа Општину; 

2)предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

3)наредбодавац је за извршење буџета; 

4)оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну 

ревизију Општине ; 

5)даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које 

се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се 

ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине; 

6)усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

7)представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 

8)доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине 

општине; 

9)доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу 

са законом и другим прописима; 

10)одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, 

у складу са аконом и прописом Општине; 

11)одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине; 

12)даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини 

Општине месним заједницама, установа  

ма и другим организацијама за давање у закуп тих ствари; 

13)врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине; 

14)даје сагласност за употребу непокретности у јавној својини општине ради изградње линијских 

и инфраструктурних објеката; 

15)закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука 

Скупштине општине; 

16)у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне 

службе чији је оснивач Општина; 

17)одлучује о организовању и спровођењу јавних радова; 

18)закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; 

19)командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају,доноси одлуку о 

проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације; 

20)доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 

21)информише јавност о свом раду; 
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22)подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине; 

23)обуставља од извршења опште акте месне заједнице за које сматра да нису сагласани Уставу 

или закону; 

24)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

25)поставља и разрешава помоћнике председника општине; 

26)доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних 

непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности 

да се сасатане; 

27)врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине 
 

Председник општине одговоран је за благовремено достављање података, списа и исправа, када 

то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа 

општине и Општинске управе. 

 

 

2.2.3.   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

Општинско веће чине Председник општине, Заменик председника општине као и 7 чланова 

Општинског већа. Председник општине је председник Општинског већа.Заменик Председника 

општине је члан Општинског већа по функцији. 

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине на период од четири године тајним 

гласањем већином од укупног броја одборника. 

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине. 

Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено и обједињено 

одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског већа. Чланови 

Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.  

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно 

или више одређених подручја из надлежности Општине. 

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат. 

 

Надлежности Општинског већа 

 

1)предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

2)непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; 

3)доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет 

пре почетка фискалне године; 

4)оснива буџетске фондове и утврђује програме коришћења средстава буџетских фондова, у 

складу са законом; 

5)врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који 

нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси 

Скупштина општине; 

6)решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 

установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

7)прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на 

основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана 

одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине; 

8)прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је 

оснивачОпштина; 

9)подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег 

извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа; 
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10)предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном 

предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

11)одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 

12)стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 

13)усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине; 

14)поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе; 

15)поставља општинског правобраниоца; 

16)доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, 

усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са 

Планом одбране Републике Србије,доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне 

заштите и јединица опште намене; 

17)доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План 

заштите од удеса; 

18)образује Жалбену комисију; 

19)покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице пред 

Уставним судом; 

20)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

21)информише јавност о свом раду; 

22)доноси Пословник о раду на предлог председника Општине; 

23)врши и друге послове,у складу са законом. 

 

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.  

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.  

Председник општине и Општинско веће редовно извештавају Скупштину општине, по 

сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине 

општине.  

 

 

2.2.4.  ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова 

за потребе Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа, као и посебних органа 

основаних одлуком Скупштине општине у складу са посебим законом образује се Општинска 

управа. 

 

Општинском управом руководи начелник.За начелника Општинске управе може бити 

постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни 

стручни испит за рад у органима државне управе.  

 

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. 

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности 

и спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника Општинске управе поставља се на исти начин и под истим условима као 

начелник. Руководиоце организационих јединица у управи распоређује на 

челник Општинске управе. 

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Општинском већу. 
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Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника на основу 

образложеног предлога Председника општине или најмање две трећине чланова Општинског 

већа. 

 

Начелник Општинске управе општине Горњи Милановац је Дејан Вељовић 

контакт телефон : 032- 515-0043 

 

 

Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа. 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, посебних органа, 

служби и организација обједињује начелник Општинске управе и доставља Општинском већу на 

усвајање. 

 

Надлежности Општинске управе 

 

Општинска управа: 

1)припрема нацрте прописа и друге акте које доноси Скупштина општине, Председник  

општине и Општинско веће; 

2)извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа; 

3)решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

4)обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката  

Скупштине општине; 

5)извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 

6)води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;  

7)обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, 

председника Општине и Општинског већа; 

8)пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-

материјалних послова; 

9)обавља стручне и административно–техничке послове за потребе рада Скупштине општине, 

Председника општине, Општинског већа и других органа општине; 

 

Општинска управа дужна је да доставља извештај о свом раду на извршавању послова из 

надлежности Општине и поверених послова, Председнику општине, Општинском већу и 

Скупштини општине , по потреби, а најмање једном годишње. 

 

Општинска управа образује се као јединствени орган. У Општинској управи образују се 

организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова: 

 

Одељење за општу управу,заједничке послове  и послове органа општине 

Одељење за финансије, рачуноводство  и локалну пореску администрацију 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове 

Одељење за инспекцијске послове 

Одељење за друштвене делатности 

Одељење за локални  економски развој и инвестиције 

Канцеларија за пољопривреду  

Канцеларија за заштиту животне средине 

 

Општинска управа у обављању управног надзора може: 

1) решењем наложити извршење мера и радњи у одређеном року; 

2) изрећи мандатну казну; 
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3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и 

поднети захтев за покретање прекршајног поступка; 

4) издати привремено наређење, односно забрану; 

5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган 

надлежан; 

6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом. 

 

Овлашћења и организација за обављање ових послова, ближе се уређују одлуком Скупштине 

општине. 

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, 

организација и  установа кад на основу одлуке  Скупштине општине одлучују о појединим 

правима грађана, правних лица или других странака.  Начелник Општинске управе решава сукоб 

надлежности између унутрашњих организационих јединица. 

Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и 

правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни 

испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и 

другим прописом. 

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће. О изузећу службеног лица у 

Општинској управи решава начелник. 

 

 

 

2.2.5.   ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

 

     Одељење за општу управу,заједничке послове и послове органа општине  чини: 
 

         

  - Одсек за општу управу и заједничке послове , у чијем саставу су:  

 

- Група за послове писарнице и послове вођења матичних књига,  

- Група за управљање људским ресурсима и  

- Група за заједничке послове и послове органа општине 

 
 
 

Одељење за општу управу, заједничке послове и послове органа општине обавља послове 

Општинске управе из надлежности опште управе и заједничких послова, и то: послове пријемне 

службе, писарнице и услужног центра; управне и стручне послове у непосредном спровођењу 

закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области 

држављанства, вођења матичних књига рођених, умрлих и венчаних; вођење матичних књига и 

евиденција о држављанству за матично подручје ван седишта Општинске управе; решавања у 

управним стварима о грађанским стањима; вођење бирачког списка; стручне послове у поступку 

запошљавања службеника и намнештеника и избора кандидата; припрему предлога Кадровског 

плана; организацију стручног усавршавања службеника; процену ефеката спроведених одлука; 

анализу потребу за обуком и додатним образовањем сваког службеника; припрему предлога 

годишњег програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за 

извршавања годишњег програма стручног усавршавања; анализу резултата и праћење ефеката 

оцењивања службеника; вођење кадровске евиденције запослених; послове од значаја за 

каријерни развој службеника; израду нацрта општих аката из области радних односа и израду 

појединачних аката о правима, обавезама и одговорностима запослених из области радних 

односа; послове из области безбедности,  
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здравља на раду и противпожарног обезбеђења; послове у вези планирања одбране и ванредних 

ситуација; послове развоја и одржавања информационог система; послове одржавања и 

коришћења свих врста инсталација, послове одржавања хигијене у зградама органа општине, као 

и возног парка општине Горњи Милановац; послове умножавање материјала и друге послове у 

складу са важећим прописима.  

Из надлежности послова органа општине, и то: стручне, оперативне, организационе и 

административно-техничке послове за Скупштину општине, Општинско веће и њихових радних 

тела; представљање општине на интернет сајту, припремање одговарајућих информација 

грађанима у циљу остваривања начела јавности рада органа општине Горњи Милановац, као и 

презентације информација у средствима јавног информисања; послове у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама и друге послове у складу са важећим прописима. 

 

У оквиру Одељења за општу управу и послове органа општине, за обављање одређених послова 

из надлежности Општинске управе, образоване су следеће месне канцеларије: 

 

 

1. МК Бершићи за насељена места: Бершићи и Озрем; 

2. МК Бољковци за насељена места: Бољковци и Ручићи; 

3. МК Брђани за насељена места: Брђани; 

4. МК Брезна за насељена места: Брезна и Срезојевци; 

5. МК Враћевшница за насељена места: Враћевшница, Прњавор, Липовац, Доња Црнућа и Горња 

Црнућа 

6. МК Гојна Гора за насељена места: Гојна Гора 

7. МК Горњи Бањани за насељена места: Горњи Бањани, Полом и Лозањ 

8. МК Горњи Бранетићи за насељена места: Горњи Бранетићи 

9. МК Доња Врбава за насељена места: Доња Врбава, Горња Врбава и Бело Поље 

10. МК Драгољ за насељена места: Драгољ 

11. МК Заграђе за насељена места: Заграђе и Рељинци 

12. МК Калиманићи за насељена места: Калиманићи, Клатичево, Љутовница, Врнчани и 

Накучани 

13. МК Каменица за насељена места: Каменица, Дружетићи и Богданица 

14. МК Коштунићи за насељена места: Коштунићи и Брајићи 

15. МК Мајдан за насељена места: Мајдан и Мутањ 

16. МК Прањани за насељена места: Прањани и Леушићи 

17. МК Рудник за насељена места: Рудник, Брезовица и Варнице 

18. МК Савинац за насељена места: Дренова и Шарани 

19. МК Таково за насељена места: Таково, Синошевићи, Љеваја, Лочевци и Доњи Бранетићи 

20. МК_ 20. МК Трудељ за насељена места: Трудељ 

21. МК Угриновци за насељена места: Угриновци 

22. МК Шилопај за насељена места: Шилопај, Давидовица, Церова и Крива Река 

23. МК Теочин за насељена места: Теочин  

 

 Месна канцеларија обавља одређене послове из надлежности Општинске управе који се односе 

на: вођење матичних књига; вођење евиденција о држављанству; састављање смртовница, попис 

и процену заоставштине; оверу потписа, рукописа и преписа; пријем поднесака, доставу писмена 

грађанима и правним лицима; ажурирање бирачког списка и друге послове опште управе, у 

складу са важећим прописима. 

 

 

Послови из претходног става за грађане на градском подручју и становнике приградских месних 

заједница: Грабовица, Луњевица, Јабланица, Семедраж, Брусница, Велереч, Неваде и 
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Сврачковци обављају се, у оквиру Одељења за општу управу и послове органа општине, у 

седишту Општинске управе. 

 

 Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију 

 

   Одељење чини: 

- Одсек за буџет, финансије и рачуноводство  у чијем је саставу и група за јавне набавке 

- Одсек за локалну пореску администрацију. 

 

У Одсеку за буџет, финансије и рачуноводство образује се Група за јавне набавке. 

Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију обавља послове 

Општинске управе из надлежности финансија, рачуноводства, буџета, и то: организује и 

координира поступак израде буџета, доставља Упутство за припрему буџета и обезбеђује 

доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему; припрема нацрте 

прописа и других аката у вези са финансирањем општине; прати извршење буџета и најмање два 

пута годишње о томе информише извршни орган локалне власти; прати остварење прихода и 

примања и извршење расхода и издатака буџета; пројектује и прати приливе на консолидовани 

рачун трезора, контролише захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне квоте преузетих 

обавеза и плаћања; врши послове плаћања и трансфер средстава буџетским корисницима, 

управља финансијско-информационим системом, води главну књигу трезора и помоћне књиге и 

саставља финансијске извештаје; припрема нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета и саставља 

консолидовани завршни рачун трезора општине; обавља рачуноводствене послове за директне 

буџетске кориснике и Месне заједнице; прати и контролише реализацију годишњих Програма 

пословања и финансијских планова јавних предузећа чији је оснивач општина, као и њихову 

усклађеност са Одлуком о буџету; тромесечно сачињава информацију о степену усклађености 

планираних и реализованих активности годишњег, односно трогодишњег програма пословања 

јавних предузећа која се доставља ресорним Министарствима; врши дугорочно стратешко 

планирање буџета у складу са стратешким плановима општине; израђује нацрте планова јавних 

набавки и прати њихово извршење у складу са Законом за директне буџетске кориснике и месне 

заједнице, као и друге стручно оперативне послове у области јавних набавки; пружа стручну 

помоћ, даје упутства и инструкције другим буџетским корисницима у пословима везаним за 

јавне набавке; припрема предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о промени цена 

комуналних услуга из надлежности општине; обавља административне послове везане за робне 

резерве Општине; припрема нацрте и предлоге општих и појединачних аката из области 

изворних јавних прихода; води регистар обвезника, врши утврђивање, наплату и контролу 

локалних јавних прихода; води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са 

прописима; врши управни надзор из своје надлежности и друге послове у складу са важећим 

прописима. 

 

- Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове 

 

Одељење чини: 

- Одсек за урбанизам и комунално-стамбене послове и 

- Одсек за имовинско правне послове. 

 

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове, обавља послове 

Општинске управе из надлежности урбанизма и комунално-стамбених послова: праћење стања 

у области урбанизма, грађевинској и комуналној области; давање стручних мишљења на нацрте 

и предлоге прописа из ових области; планирање и уређење простора, спровођење процедуре 

доношења планских докумената, пружање стручне помоћи Комисији за планове општине Горњи 

Милановац; спровођење обједињене процедуре електронским путем, издавање: локацијских 
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услова, грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова, употребних дозвола и 

других аката у складу са Законом о планирању и изградњи; вођење поступка озакоњења и 

издавање решења о озакоњењу; вођење евиденције издатих грађевинских и употребних дозвола; 

издавање уверења и потврда у складу са Законом о општем управном поступку и другим 

прописима; вођење Регистра стамбених зграда; поступак постављања привремених објеката на 

јавним површинама и одобравања заузећа јавних површина; послове из области саобраћаја и 

путне привреде, пружање стручне помоћи Комисији за безбедност саобраћаја на путевима у 

општини Горњи Милановац; послове поверене Законом о планирању и изградњи и друге послове 

у складу са важећим прописима. 

 

Из надлежности имовинско правних послова: припрема нацрте аката о прибављању, управљању, 

коришћењу и располагању имовином коју користе органи општине; вођење јединствене 

евиденције, формирање регистра и попис непокретности у својини општине, у складу са 

Законом, подзаконским актима и Одлуком Скупштине општине; конверзију права коришћења 

непокретности и решавање других имовинско правних односа по Закону о планирању и 

изградњи; експропријацију и административни пренос земљишта ради привођења земљишта 

урбанистичкој намени; купопродају непокретности чији је носилац права општина Горњи 

Милановац; вођење поступка расправљања имовинских односа насталих самовласним заузећем 

земљишта у својини општине; враћање земљишта које је прешло у друштвену својину; закуп и 

промет непокретности у јавној својини и друге послове у складу са важећим прописима. 

 

- Одељење за инспекцијске послове 

 

Одељење за инспекцијске послове обавља изворне и поверене послове инспекцијског надзора и 

води управни поступак у области: комуналних делатности; заштите животне средине; 

саобраћаја; грађевинарства и друге послове у складу са важећим прописима. 

 

- Одељење за друштвене делатности 

 

Одељење за друштвене делатности обавља поверене и изворне послове Општинске управе који 

се односе на: оснивање установа и организација у области предшколског и основног образовања 

и васпитања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне 

заштите, питања младих, прати и обезбеђује њихово функционисање и врши надзор над њиховим 

радом; организацију вршења послова у вези са заштитом културних добара од значаја за 

општину; подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и стварање услова за рад 

установа културе чији је оснивач општина; ученичка и студентска питања; друштвену бригу о 

деци, дечији додатак, породиљско одсуство, социјалну и здравствену заштиту, борачко 

инвалидску заштиту; збрињавање избеглих, расељених лица и повратника по основу споразума 

о реадмисији; координира и учествује у раду Савета за младе, Савета за здравље и других  

 

 

радних тела у оквиру својих надлежности као и друге послове у складу са важећим прописима. 

 

- Одељење за локални и економски развој и инвестиције 

Одељење за локални економски развој и инвестиције обавља послове Општинске управе који се 

односе на: припрему и реализацију развојних пројеката у складу са потребама локалне заједнице; 

идентификује домаће и међународне изворе финансијских средстава и конкурише у погледу 

коришћења истих; сарађује са органима локалних самоуправа, организацијама, телима и 

установама које се баве унапређењем развоја локалних заједница; учествује у изради општих и 

појединачких аката који могу имати утицај на привредни развој, чије је доношење у надлежности 

органа општине; прати програме Министарстава Владе РС; учествује у изради и реализацији 
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пројеката из области одрживог развоја; даје смернице и упутства другим предузећима и 

установама; сарађује на реализацији пројеката са владиним и невладиним организацијама; врши 

административно-стручне послове за потребе комисија и других тимова у реализацији локалног 

економског развоја општине; пријем захтева за регистрацију предузетника, обраду и 

прослеђивање истих Агенцији за привредне регистре; област привреде, занатства, 

угоститељства, трговине и туризма; обавља послове стратешког планирања, иницирања, израде, 

и спровођења годишњих програма, односно пројеката инвестиција значајних за општину; 

припрема годишње, средњорочне, дугорочне програме из области инвестивција; врши 

пројектовање и праћење реализације буџета за инвестиције; врши предлагање инвестиција; стара 

се о спровођењу инвестиција; координира пословима имовинско-правне припреме, изради 

пројектне документације и друге послове у складу са важећим прописима.  

- Канцеларија за пољопривреду 

 

Канцеларија за пољопривреду обавља послове Општинске управе који се односе на: израду 

предлога пројеката и програма у области пољопривреде, посебно израде пољопривредне основе 

и годишњих програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и 

оперативних планова одбране од поплава и ерозија; пружа стручну помоћ физичким лицима при 

регистрацији пољопривредних газдинстава; и остваривању права на субвенције; решава по 

захтевима за промену намене пољопривредног земљишта; издаје водопривредне сагласности и 

водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са овлашћенима општине; прати конкурсе, 

програме, пројекте из области пољопривреде; припрема програм субвенционисања 

пољопривредне производње у сарадњи са Одбором за пољопривреду и село; врши послове на 

обезбеђивању противградне заштите из надлежности општине; припрема нацрте одлука и других 

аката из области пољопривреде; припрема планове и програме унапређења развоја појединих 

области пољопривреде; остварује сарадњу са пољопривредним удружењима; организује, 

самостално или у сарадњи са другим заинтересованим лицима стручне и образовне скупове; 

оснива информативно-документациону базу података од значаја за промовисање, деловање и 

развој пољопривреде и друге послове у складу са важећим прописима. 

 

- Канцеларија за заштиту животне средине 

 

Канцеларија за заштиту животне средине обавља послове Општинске управе који се односе на: 

спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину;  

 

организовање, усмеравање и спровођење управно стручних послова на заштити животне 

средине; реализацију израде и имплементацију локалног еколошког акционог плана, локалног 

плана управљања отпадом, издавања дозвола за управљање отпадом у складу са Законом; израду 

и реализацију плана и програма утрошка средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 

и других наменских средстава; предлаже посебне накнаде за унапређење и заштиту животне 

средине; утврђивање услова заштите животне средине у планирању и уређењу простора и 

изградњи објеката и постројења; издавање сагласности и дозвола за рад постројења и обављање 

делатности; заштиту природе и природних добара, њихово коришћење и развој; спровођења мера 

и организације послова зоохигијене; организује и спроводи опште мере заштите становништва 

од заразних болести уобласти сузбијања штетних организама; праћење стања амброзије и 

њихово уклањање на територији општине; у складу са планом и програмом финансира 

расположивим средствима пројекте из области свога деловања и у том смислу остварује сарадњу 

са правним лицима, невладиним сектором, јавним предузећима и установама, месним 

заједницама, другим локалним самоуправама, надлежним министарствима, домаћим и страним 

организацијама које се баве заштитом животне средине и финансирањем пројеката; организује и 

подржава пројекте еколошке едукације грађана; као и друге послове у складу са одредбама 

посебних закона и важећих прописа из области заштите животне средине. 
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2.2.6  ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 

Општинско правобранилаштво је посебан орган општине  који обавља послове правне заштите 

имовинских права и интереса општине Горњи Милановац. У обављању послова правне заштите 

имовинских права и интереса општине, Општинско правобранилаштво:  

1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски 

заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета, 

ради заштите имовинских права и интереса општине;  

2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која заступа, посебно 

у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом 

закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне 

радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинскоправних и 

друштвено негативних последица по правна лица која заступа;  

3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица које 

заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних уговора, у 

року који не може бити дужи од 30 дана;  

4) даје правне савете свим органима општине које заступа;  

5) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном 

поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране 

адвоката.  

 

Општинско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом управе или 

другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други акт којим 

је покренут поступак против заступаног субјекта, размотрити могућност споразумног решавања 

спорног односа, на своју иницијативу или на иницијативу супротне стране.  

Општинско правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Општинског већа пре закључења 

споразума о решавању спорног односа.  

 

Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима органи општине 

и друга правна лица која се финансирају из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће 

заступати општину и њене органе.  

Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима правна лица која 

се финансирају из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће заступати странку која је 

иницирала покретање поступка.  

Органи општине и друга правна лица које заступа Општинско правобранилаштво дужни су да 

Општинском правобранилаштву благовремено достављају обавештења о правним стварима у 

којима је оно овлашћено да предузима правне радње и правна средства, као и да му на његов 

захтев достављају списе, обавештења и податке потребне за предузимање радњи за које је оно 

надлежно.  

Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана наступи штета за општину и друго правно 

лице које заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе обавестити Општинско веће, а од 

одговорног лица у том органу или правном лицу захтеваће накнаду причињене штете.  

Функцију Општинског правобранилаштва обавља општински правобранилац, у складу са 

Уставом Републике Србије, законом, овом одлуком и другим општим правним актима.  

Општинског правобраниоца поставља Општинско веће на предлог председника општине, на 

период од пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти период.  

За општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије који 

испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио 

правосудни испит, достојан је правобранилачке функције и има најмање десет година радног 

искуства у правној струци после положеног правосудног испита.  
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Општински правобранилац одговара Општинском већу за свој рад и рад Општинског 

правобранилаштва.  

Општински правобранилац најкасније до 31. марта текуће године подноси Општинском већу 

извештај о раду Општинског правобранилаштва за претходну годину.  

Општински правобранилац доставља извештаје о поступању у појединим предметима 

Општинском већу, као и субјектима које заступа, на њихов захтев. Ако оцени на основу 

извештаја или на предлог субјекта из става 1. овог члана да постоје недостаци у раду општинског 

правобраниоца, Општинско веће може наложити мере за отклањање недостатака и одредити рок 

за поступање по мерама.  

Општински правобранилац доноси правилник о управи у Општинском правобранилаштву уз 

сагласност Општинског већа. Правилником се уређује однос Општинског правобранилаштва 

према грађанима и јавности, начин вођења евиденција, руковање предметима, поступање са 

архивским материјалом и друга питања од значаја за рад Општинског правобранилаштва.  

Административне, рачуноводствене, информатичке и друге пратеће послове од значаја за рад 

Општинског правобранилашта обављају одговарајуће јединице општинске управе.  

 

Општински правобранилац остварује права из радног односа у складу са прописима који уређују 

положај запослених у општинској управи.  

Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине.  

 

 

 

2.2.7  ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН 

 

 Локални омбудсман независно и самостално контролише поштовање права грађана, утврђује 

повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе или јавних служби, ако се ради 

о повреди прописа и општих аката јединице локалне самоуправе. 

Органи управе и јавне службе у смислу одредаба Одлуке о локалном омбудсману подразумевају 

Општинску управу, Општинско веће када поступа као другостепени орган у управном поступку, 

службе, јавна предузећа, установе и организације, као и друге организационе облике чији је 

оснивач општина (у даљем тексту: орган, односно служба).  

Под појмом грађанин, у смислу  Одлуке, подразумевају се физичка лица, домаћи и страни 

држављани, као и домаћа и страна правна лица о чијим правима и обавезама одлучује орган, 

односно служба.  

Локални омбудсман прати стање у органу, односно служби у циљу унапређења доброг 

управљања у Општини и иницира измене општинских прописа у складу са Статутом и Одлуком. 

Локални омбудсман не може узети у разматрање захтев за покретање поступка који се односи на 

рад Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа осим ако поступа као 

другостепени орган у управном поступку. 

 

Локални омбудсман обавља следеће послове: 

 

 − прима и испитује притужбе, које се односе на повреду права грађана од стране органа, односно 

службе;  

− поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где постоји сумња о постојању кршења 

права грађана од стране органа, односно службе;  

− врши периодичне прегледе и контролу рада органа, односно службе; 

− прикупља информације из различитих извора о примени закона и других прописа из области 

људских права од стране органа, односно службе; 

− прати примену међународних стандарда о људским правима на територији општине; 

− саставља годишњи извештај о остваривању, поштовању и унапређењу људских права; 
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− посредује у мирном решавању спорова везаних за кршења људских права на територији 

општине; 

− остварује непосредну сарадњу са републичким заштитником грађана, покрајинским 

омбудсманом, као и другим републичким/покрајинским органима и поспешује сарадњу између 

подручних органа државне управе и носилаца јавних овлашћења из делокруга Републике Србије 

и грађана, на територији општине; 

− иницира покретање кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у 

случају кршења права од стране органа, односно службе; 

− организује и учествује у организацији и припреми саветовања о остваривању и поштовању 

људских права и забрани дискриминације; 

− организује и учествује у организацији и припремама кампања за информисање јавности о 

питањима значајним за остваривање и поштовање људских права и забрани дискриминације; 

− иницира и подстиче образовање о људским правима у свим областима живота; 

− сарађује и размењује искуства са другим институцијама омбудсмана и другим органима и 

организацијама који се баве заштитом и унапређењем људских права у земљи и иностранству; − 

сарађује са медијима у циљу унапређења људских и мањинских права на територији ЈЛС, 

обавештавања грађана о своме раду и другим питањма од значаја за вршење функције локалног 

омбудсмана; 

− обавља друге послове у складу са законом и прописима општине. 

 

 

 Локални омбудсман поступа по притужби лица које сматра да му је актом, радњом или 

нечињењем органа, односно службе повређено неко право или по сопственој иницијативи. 

Притужба се може поднети када су исцрпљена редовна правна средства или када против акта на 

који се притужба односи не постоје редовна правна средства, или би за подносиоца могла 

наступити велика и непоправљива штета ако би се сачекало окончање поступка по правном 

средству.  

 

Притужба се подноси у писаном облику, укључујући све облике електронске комуникације или 

усмено на записник код локалног омбудсмана и не подлеже плаћању таксе.. 

 

У притужби се наводе: 

 - лични подаци подносиоца (име, презиме, адреса),  

- орган, односно служба на чији се рад односи, 

 - околности конкретног случаја,  

- чињенице и докази који поткрепљују наводе из захтева, 

 - подаци о томе која правна средства је подносилац већ користио. 

 

Стручна служба локалног омбудсмана пружа подносиоцима помоћ у састављању и подношењу 

притужби.  

Притужба се подноси у року од годину дана од дана достављања коначног управног акта, 

односно од предузимања последње радње на коју се притужба односи. 

Притужба се може поднети и пре наступања коначности акта ако би чекање на коначни управни 

акт подносиоцу притужбе нанело ненадокнадиву штету. 

Поступак пред локалним омбудсманом није јаван. 

Локални омбудсман је дужан да и након престанка мандата чува тајност података до којих је 

дошао у свом раду.  

Локални омбудсман је дужан да поступи по притужби у року од 30 дана од подношења притужбе. 

Поступак пред локалним омбудсманом је бесплатан за подносиоца притужбе. 
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2.2.8 ПОДАЦИ О БРОЈУ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ЈЕДИНИЦАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

    

 -Начелник Општинске управе –службеник на положају 

 -Заменик начелника Општинске управе –службеник на положају 

 
 

Организа-циона 

јединица 

 

Само-

стални  

саветник 

 

Савет- 

 ник 

 

Млађи 

савет-

ник 

 

Сарад- 

ник 

 

Млађи 

сара-

дник 

 

Виши  

рефе- 

рент 

 

Рефе- 

рент 

Наме-

штеник 

Четврта  

врста 

радних 

места 

Наме-

штеник 

Пета  

врста 

радних 

места  
Одељење за општу 

управу,заједничке 

послове и послове 

органа општине 

3 2 1 2  16  5 8 

Одељење за 

финансије, 

рачуноводство  и 

локалну пореску 

администрацију 

3 14  1  3    

Одељење за 

урбанизам, 

комунално-

стамбене и 

имовинско правне 

послове 

3 7 1 1      

Одељење за 

инспекцијске 

послове 

1 4  3  2    

Одељење за 

друштвене 

делатности 

1 4  1  3    

Одељење за 

локални економски 

развој 

1 2        

Канцеларија за 

пољопривреду 
1 3        

Канцеларија за 

заштиту животне 

средине 

1  1 1      

 

ИЗАБРАНА  И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОПШТИНИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

 

3 .     ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА  

 

 

Име и презиме Функција 

Дејан Ковачевић  Председник општине – изабрано лице  

Лазар Николић Председник  скупштине општине – изабрано лице 

Јадранка Достанић Заменик председника општине – изабрано лице 

Тијана Арсић Секретар скупштине општине -постављено лице 

Александра Јанковић Помоћник председника општине - постављено лице 

Бранко Мартиновић Помоћник председника општине - постављено лице 

Марија Ковачевић  Општински правобранилац – постављено лице 

Ненад Томић Члан Општинског већа на сталном раду-изабрано лице 

Милош Лазаревић Локални омбудсман - изабрано лице 

 

 

 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
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Звање Број радних места Број функционера 

функционер 1 1 

Укупно: 1 радно место 1 функционер 

 

 
Службеници –извршиоци 

на неодређено време 

Број радних места Број службеника 

Самостални  саветник 1 1 

Саветник   

Млађи саветник   

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник   

Виширеферент   
Референт   
Млађи рефе рент   

Укупно: 2 радна места 2 службеника 

 

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН 

 

Функционер Број функционера 
функционер 1 

Укупно: 1 функционер 

 

 

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

Јавност рада општине Горњи Милановац и њених органа регулисани су Статутом општине 

Горњи Милановац, Одлуком о Општинском већу општине Горњи Милановац и Одлуком о 

Општинској управи општине Горњи Милановац. 

 

Интернет презентација општине Горњи Милановац пружа податке о раду Општине. 

Адреса Интернет презентације је www.gornjimilanovac.rs 

  

4.1  Статут општине Горњи Милановац 

 

Скупштина општине Горњи Милановац је, на седници одржаној 21. фебруара 2019. године 

донела Статут општине Горњи Милановац, који је објављен у „Службеном гласнику општине 

Горњи Милановац “ бр. 3/2019. 

 

Рад органа Општине је јаван осим у случајевима прописаним законом. 

 

Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

1.путем издавања билтена, информатора,преко средстава јавног информисања, презентовањем 

одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације; 

2. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа 

Општине, 

3.организовањем јавних слушања у складу са овим статутом и пословником Скупштине општине 

4.у другим случајевима утврђеним овим Статутом и другим актима органа Општине 

 

4.2  Пословник о раду Скупштине општине Горњи Милановац   

 

http://www.gornjimilanovac.rs/
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Пословник о раду Скупштине општине Горњи Милановац, донела је Скупштина општине Горњи 

Милановац на седници одржаној 20. септембра 2013. године, који је објављен у „Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац“ бр. 17/2013.  

 

 

Рад Скупштине општине и радних тела је јаван. За јавност рада Скупштине општине и њених 

радних тела одговоран је председник Скупштине општине. 

Јавност рада Скупштине општине и радних тела Скупштине општине, обезбеђује се присуством 

представника средстава јавног информисања седницама Скупштине општине и њених радних 

тела, давањем саопштења за јавност са одржаних седница и одржавањем конференција за 

штампу и у осталим случајевима предвиђеним Статутом општине. Конференције за штампу 

везане за рад Скупштине општине могу одржати председник Скупштине општине, заменик 

председника Скупштине општине и шефови одборничких група. 

Скупштина општине и радна тела Скупштине општине могу давати службена саопштења за 

јавност са одржаних седница. Текст службеног саопштења саставља председник Скупштине 

општине, односно председник радног тела.Скупштина општине може одлучити да се седнице 

Скупштине општине преносе преко телевизије. Скупштина општине доноси одлуку о 

поверавању телевизијског преноса на основу јавног конкурса. Текст конкурса утврђује 

председник Скупштине општине, а уговор о поверавању телевизијског преноса закључује 

овлашћено лице, на одређено време, на основу спроведеног јавног конкурса. Седнице 

Скупштине општине могу бити затворене за јавност из разлога безбедности и у другим 

случајевима одређеним законом. Скупштина општине може одлучити да објави кратак извештај 

о раду на не јавној седници. 

 

4.3     Пословник Општинског већа општине Горњи Милановац 

 

Пословник општинског већа општине Горњи Милановац, донело је Општинско веће, општине 

Горњи Милановац на седници одржаној 5. новембра 2008. године, а објављен је у "Службеном 

гласнику општине  Горњи Милановац", бр.28/08), Општинско веће, општине Горњи Милановац 

донело је Одлуку о допунама Пословника општинског Већа општине Горњи Милановац на 

седници одржаној 11. марта 2011. године, а објављен је у "Службеном гласнику општине  Горњи 

Милановац", бр. 4/11. 

 

Рад Општинског већа доступан је јавности. Општинско веће обезбеђује јавност у свом раду: 

присуством акредитованих представника средстава јавног информисања на седници; давањем 

информација преко средстава јавног информисања, одржавањем конференција чланова 

Општинског већа са представницима средстава јавног информисања и стварањем других услова 

за упознавање јавности са одлукама, ставовима и радом Општинског већа. 

 

Општинско веће у случају разматрања одређених питања изузетно може  ограничити или 

искључити јавност из свог рада. Општинско веће одређује који се подаци и материјали 

припремљени за разматрање на седници Општинског већа чувају као тајна. 

Одлука о Општинској управи општине Горњи Милановац 

 

4.4.  Одлуку о општинској управи општине Горњи Милановац донела је Скупштина општине 

Горњи Милановац на седници одржаној 5. јула 2016. године, а објављена  је у "Службеном 

гласнику општине  Горњи Милановац ", бр.17/2016), Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

Општинској управи општине Горњи Милановац донела је Скупштина општине Горњи 

Милановац на седници одржаној 13. јуна 2017. године, а објављена  је у "Службеном гласнику 

општине  Горњи Милановац ", бр.7/2017), Одлуку о изменама и допунама Одлуке о Општинској 

управи општине Горњи Милановац донела је Скупштина општине Горњи Милановац на седници 

одржаној 20. 12. 2018. године, а објављена  је у "Службеном гласнику општине  Горњи 
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Милановац ", бр.31/2018), Одлуку о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине 

Горњи Милановац донела је Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 5. 04. 

2019. године, а објављена  је у "Службеном гласнику општине  Горњи Милановац ", бр.5/2019), 

Одлуку о измени Одлуке о Општинској управи општине Горњи Милановац донела је Скупштина 

општине Горњи Милановац на седници одржаној 17. 12. 2020. године, а објављена  је у 

"Службеном гласнику општине  Горњи Милановац ", бр. 23/2020). 

 

Рад Општинске управе доступан је јавности.  

Јавност рада Општинска управа обезбеђује давањем информација средствима јавног 

информисања и издавањем службених публикација.  

Општинска управа ће ускратити давање информација ако њена садржина представља државну, 

војну, службену или пословну тајну.  

О давању, односно ускраћивању давања информација о раду Општинске управе одлучује 

начелник Општинске управе односно заменик начелника Општинске управе. 

 

4.5    Подаци о општини Горњи Милановац 

 

Порески идентификациони број: 102156105 

Радно време општине: понедељак - петак од 07.30 – 15.30 

часова 

Радно време услужног центра:  понедељак - петак од 07.30 – 17.00 

часова 

Седиште општине: Таковска  бр. 2, Горњи Милановац 

Број телефона – централа: 032/515-00-50 

И-мејл општине: info@gornjimilanovac.rs 

Одељење за општу управу,заједничке 

послове и послове органа општине: Горан 

Даничић 

Начелник одељења  

телефон: 032/515-0048 

goran.danicic@gornjimilanovac.rs  

Одељење за финансије, рачуноводство  и 

локалну пореску администрацију: 

Александра Милошевић 

Начелник одељења  

телефон: 032/500-0075 

aleksandra.milosevic@gornjimilanovac.rs  

Одељење за урбанизам, комунално-

стамбене и имовинско правне послове: 

Зоран Дрињаковић 

Начелник одељења  

телефон: 032/515-0530 

zoran.drinjakovic@gornjimilanovac.rs  

Одељење за инспекцијске послове: 

Ђорђе Ђоковић 

Начелник одељења  

телефон: 032/515-0532 

inspekcija@gornjimilanovac.rs  

Одељење за друштвене делатности: 

Сандра Раловић 

 

Начелник одељења  

Телефон:032/515-0044 

sandra.ralovic@gornjimilanovac.rs  

Начелник Одељењa за локални економски 

развој и инвестиције 

Душица Нешовић 

Начелник Одељењa  

Телефон: 032/515-0547 

dusica.nesovic@gornjimilanovac.rs  

Канцеларија за пољопривреду 

Милка Недељковић 

Руководилац канцеларије 

Телефон: 032/515-0071 

poljoprivreda@gornjimilanovac.rs  

Канцеларија за заштиту животне средине 

Невена Обрадовић 

Руководилац канцеларије 

Телефон: 032/515-0552 

 ekoloska@gornjimilanovac.rs  
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Контакт подаци лица овлашћеног за 

поступање по захтевима за приступ 

информацијама: Биљана Пауновић  

Телефон: 032/515-0046 

 poverenik@gornjimilanovac.rs  

Контак подаци лица која су овлашћена за 

сарадњу са новинарима и јавним 

гласилима: Јелена Витковић 

Телефон: 032/515-0063 

pr@gornjimilanovac.rs  

Изглед и опис поступка за добијање 

идентификационих обележја за праћење 

рада органа:  

Напомена: није примењиво 

Изглед идентификационих обележја 

запослених:  

Напомена: није примењиво 

Опис приступачности просторија лицима 

са инвалидитетом:  

Напомена: није примењиво 

Могућност присуства седницама и 

непосредног увида у рад:  

Јавност је обезбеђена, седнице су 

јавне, најављују се и непосредно прате 

од стране медија  

Допуштеност аудио и видео снимања 

објекта и активности општине: 

Јавност је обезбеђена, седнице су 

јавне, најављују се и непосредно прате 

од стране медија 

Тумачење, стручна мишљења и правни 

ставови у вези са прописима, правилима и 

одлукама 

Скупштина општине  

Општинско веће 

Општинска управа 

 

5.      СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Информације од јавног значаја које најчешће захтевају појединци, односно медији, односе се  на 

разне области из делокруга рада Општинске управе општине Горњи Милановац. 

Најчешће се траже информације везане за поступке јавних набавки свих врста, као и подаци који 

се односе на хумано уклањање паса луталица и утрошак буџетских средстава за разне намене 

(углавном издвајања за удружења, употреба средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине) 

 

6.    ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 

Општина у вршењу своје надлежности преко својих органа у складу са Уставом и законом: 

1. доноси програме развоја; 

2. доноси просторни план Општине; 

3. доноси урбанистичке планове; 

4. доноси буџет и завршни рачун; 

5. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такси и накнада; 

6. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и 

дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и 

снабдевање паром и топлом водом, линијски, градски и приградски превоз путника у друмском 

саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, 

одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, 

јавних паркиралишта, јавне расвете, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др), као 

и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; 

7. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину 

накнаде за одржавање стамбених зграда; 

8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у 

стамбеним зградама; 
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9. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова 

уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређење и 

коришћење грађевинског земљишта; 

10. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу 

општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе; 

11. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде 

за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора; 

12. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних 

вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, 

у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује 

посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 

13. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 

реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и 

некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 

14. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника; 

15. одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински 

објекти; 

16. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног 

министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 

17. оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне 

здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечије заштите и туризма, прати и обезбеђује 

њихово функционисање; 

18. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, 

даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка 

лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и 

стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у 

социјалној заштити и обавља послове државног старатеља; 

19. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, 

подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката у 

области културе од значаја за Општину, као и уметничких односно стручних и научних 

истраживања у појединим областима културне делатности; 

20. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара 

услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 

21. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о 

њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о 

привођењу пашњака другој култури; 

22. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, 

утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за 

објекте од локалног значаја; 

23. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним 

лековитим својствима; 

24. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне 

таксе, 

25. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, 

места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад; 

26. управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом 

очувању и увећању; 

27. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних 

животиња; 

28. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 
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29. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију 

и рад; 

30. ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права; 

31. доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких 

могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика 

самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су у 

суштински неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ 

организацијама инвалида и другим социјално – хуманитарним организацијама на својој 

територији; 

32. подстиче и помаже развој задругарства; 

33. организује службу правне помоћи грађанима; 

34. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 

колективних права припадника националних мањина и етничких група; 

35. стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја 

стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и 

отклањање неравноправности; 

36. прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 

37. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других 

општих аката из надлежности Општине; 

38. уређује организацију и рад мировних већа; 

39. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине; 

40. помаже рад организација и удружења грађана; 

41. обезбеђује равноправност полова и остваривање једнаких могућности; 

42. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план 

политике за младе и ствара услове за омладинско организовање; 

43. утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе Општине, у складу са законом; 

44. одговорна је за стање припрема за одбрану, као и за стање припрема привредних друштава, 

других правних лица и предузетника преко којих грађани непосредно задовољавају своје потребе 

или се реализују задаци из Плана одбране Републике Србије; 

45. израђује своје планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије; 

46. предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје 

надлежности са Планом одбране Републике Србије; 

47. предузима мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању; 

48. спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију 

у ратном и ванредном стању; 

49. уводи радну обавезу у ратном и ванредном стању; 

50. финансира задатке одбране који су утврђени као њихова права и обавезе; 

51. обезбеђује просторне и техничке услове за рад територијалног органа у складу са законом и 

средствима обезбеђеним у буџету Општине за те намене; 

52. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и 

овим Статутом. 

 

Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове из 

оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени. 

 

Општина може уговором, на начелима конкуренције, јавности, економичности, ефикасности и 

заштите животне средине, поверити правном или физичком лицу, обављање појединих послова 

из своје надлежности. 

Поверавање послова из надлежности општине уређује се одлуком Скупштине општине, у складу 

са законом. 
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7.   ОПИС  ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ , ОВЛАШЋЕЊА И  ОБАВЕЗА 

    

7.1   Поступања Скупштине општине у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза, а у складу са 

законом 

 

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, 

утврђене Уставом, законом и  Статутом. 

 

Скупштина општине, у складу са законом: 

1)доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине ; 

2)доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3)утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такса и накнада; 

4)доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и 

друге планске документе, у складу са законом; 

5)доноси просторне и урбанистичке планове Општине ; 

6) доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине; 

7) бира и разрешава Заштитника грађана; 

8) расписује општински референдум и референдум на делу територије  

Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог 

одлуке о самодоприносу; 

9) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине; 

10) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у 

складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне 

акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса; 

11) оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног 

образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, 

спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 

12) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје 

сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и 

оснивачким актом; 

13) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и 

службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом; 

14) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 

15) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 

16)бира и разрешава председника Општине и , на предлог председника Општине, бира заменика 

председника Општине и чланове Општинског већа; 

17)именује и разрешава главног урбанисту; 

18)именује Изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине општине у складу 

са Законом; 

19)усваја Кадровски план; 

20)уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника 

комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем 

комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно 

поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште 

услове одржавања комуналног реда и мере за  

њихово спровођење; 

21)доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта;  

одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине; 

22)доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, 

акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену 
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агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у 

области становања; 

23)уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине у складу с 

а законом и другим актима Општине; 

24)уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине; 

25)прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној 

својини Општине; 

26)ближе уређује коришћење, одржавање и управљање  

стварима у јавној својини Општине; 

27)уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине; 

28)уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;  

29)доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне 

средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и 

интересима и специфичностима Општине и утврђује  

посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 

30)доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљ 

ишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака 

другој култури; 

31)доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе 

на територији Општине; 

32)доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално 

радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана; 

33)доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,  

уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом; 

34)доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за 

рекреацију, укључујући и купање;  

 

35)доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине, 

може основати канцеларију за младе; 

36)доноси програм и план енергетске ефикасности; 

37)одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању 

хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о преносу права својине на другог 

носиоца права јавне својине;  

38)одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и 

друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 

39)одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, јавним 

агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина; 

40)одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, 

даје сагласност на концесиони акт; 

41)даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на 

нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику 

Општине да потпише јавни уговор у име Општине; 

42)образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и 

спасавања; 

43)образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;  

44)утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону; 

45)утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

46)утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена 

комуналних услуга,у складу са законом; 

47)утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи 

за децу из материјално угрожених породица; 

48)доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 



Информатор о раду општине Горњи Милановац  
 

Ажурирано јул 2021. год.                                               34 
 

49)прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

50)даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 

51)оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности 

која су утврђена Пословником о раду Скупштине опш 

тине; 

52)подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије 

Општине; 

53)доноси одлуку о покретању поступка за утврђивање јавног инетереса за експропријацију 

непокретности  

у корист Општине; 

54)даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну  

самоуправу; 

55)разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 

56)одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима,  

хуманитарним и другим организацијама;  

57)информише јавност о свом раду; 

58)покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта 

Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 

59)организује службу правне помоћи грађанима; 

60)уређује организацију и рад мировних већа; 

61)утврђује празник Општине;  

62)даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;  

63)уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања 

које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања; 

64)одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених 

места; 

65)разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих 

служби чији је оснивач или већински власник општина; 

66)разматра извештај о раду Заштитника грађана;  

67)разматра годишњи извештај главног урбанисте; 

68)усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс); 

69) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 

70)обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

 

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. 

Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим 

статутом није друкчије одређено. 

 

Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника: 

 

1)доноси Статут; 

2)доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3)доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања Општине у 

одређеној области; 

4)доноси просторни план; 

5)доноси урбанистичке планове; 

6)одлучује о јавном задуживању Општине; 

7)одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са 

јединицама локалне самоуправе у другим државама; 

8)одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних 

заједница и других облика месне самоуправе;  



Информатор о раду општине Горњи Милановац  
 

Ажурирано јул 2021. год.                                               35 
 

9)одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених 

места; 

10)одлучује о додели звања „почасни грађанин“ Општине; 

11)усваја Етички кодекс   

12)одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и  статутом. 

 

 

7.2.   Поступања Председника општине у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза 

 

Председник Општине:  

1)представља и заступа Општину; 

2)предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

3)наредбодавац је за извршење буџета; 

4)оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну 

ревизију Општине; 

5)даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које 

се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се 

ангажују на остваривању програма или дела програма корисника  

буџета Општине; 

6)усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

7)представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 

8)доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине 

општине; 

9)доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу 

са законом и другим прописима; 

10)одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, 

у складу са законом и прописом Општине; 

11)одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине; 

12)даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини 

Општине месним заједницама, установама и другим организацијама за давање у закуп тих 

ствари; 

13)врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине; 

14)даје сагласност за употребу непокретности у јавној својини општине ради изградње 

линијских и инфраструктурних објеката; 

15)закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука 

Скупштине општине; 

16)у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне 

службе чији је оснивач Општина; 

17)одлучује о организовању и спровођењу јавних радова; 

18)закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; 

19)командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају,доноси одлуку о 

проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за Ванредне 

ситуације; 

20)доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 

21)информише јавност о свом раду; 

22)подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине; 

23)обуставља од извршења опште акте месне заједнице за које сматра да нису сагласани Уставу 

или закону; 

24)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

25)поставља и разрешава помоћнике председника општине; 
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26)доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних 

непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности 

да се сасатане; 

27)врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 

 

Председник општине одговоран је за благовремено достављање података, списа и исправа, када 

то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа 

општине и Општинске управе. 

 

 

7.3     Поступања Општинског већа у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза 

 

Општинско веће: 

1)предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина ; 

2)непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; 

 

3)доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет 

пре почетка фискалне године; 

4)оснива буџетске фондове и утврђује програме коришћења средстава буџетских фондова, у 

складу са законом; 

5)врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који 

нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси 

Скупштина општине; 

6)решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 

установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

7)прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на 

основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана 

одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине; 

8)прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је 

оснивач Општина; 

9)подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег 

извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа; 

10)предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном 

предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

11)одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 

12)стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 

13)усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине; 

14)поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе; 

15)поставља општинског правобраниоца; 

16)доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, 

усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са 

Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организ 

овању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене; 

17)доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План 

заштите од удеса; 

18)образује Жалбену комисију; 

19) покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице пред 

Уставним судом; 

20)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

21)информише јавност о свом раду; 

22)доноси Пословник о раду на предлог председника Општине; 
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7.4     Поступања Општинске управе у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза 

 

Општинска управа: 

1)припрема нацрте прописа и друге акте које доноси Скупштина општине, Председник  

општине и Општинско веће; 

2)извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа; 

3)решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

 

 

4)обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката  

Скупштине општине; 

5)извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 

6)води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;  

7)обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине  

општине, председника Општине и Општинског већа; 

8)пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-

материјалних послова; 

9)обавља стручне и административно техничке послове за потребе рада Скупштине општине, 

Председника општине, Општинског већа и других органа општине; 

 

Општинска управа дужна је да доставља извештај о свом раду на извршавању послова 

из надлежности Општине и поверених послова, Председнику општине, Општинском већу и 

Скупштини општине,по потреби, а најмање једном годишње 

 

 8.       НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

 

Општина Горњи Милановац у обављању послова из делокруга своје надлежности примењује све 

важеће законске прописе и друге опште акте, а најчешће: 

 

Одељење за општу управу,заједничке послове и послове органа општине 

 

Одсек за општу управу,заједничке послове 

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон,101/2016-

др.закон и 47/2018) 

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично 

) 

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, бр. 21/2016,113/2017, 95/2018 и 113/17-др.Закон) 

Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014,13/2017-

одлука US, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење) 

Анекс посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС“, бр. 

50/2015,20/2018,34/2018) 

Породични закон („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011 и 6/2015)  
Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/2009, 145/2014 и  47/2018) 

Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011) 

Стратегија националне безбедности Републике Србије („Сл. гласник РС“,бр. 88/2009), 

Стратегија одбране Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 88/2009), 

Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 

86/2011), 

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Сл. гласник РС'', 

бр. 87/2018), 
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Закон о одбрани  („Сл. гласник РС“, бр.116/07, 88/09, 88/09–др. 104/09, 10/15 и 36/18) 

Закон о Војсци Србије  („Сл. гласник РС“, бр.116/07,88/09,101/10 – др. 10/15 и 36/18) 

Закон о војној, радној и материјалној обавези  („Сл.гласник РС“,бр.88/09, 95/10,92/11 и 36/18) 

Закон о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'',бр.111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – 

др.закони), 

Закон о водама  („Сл.гласник РС“ 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/2018-др. закон ) 

 

Закон о добровољном ватрогаству  (''Сл. гласник РС'', бр. 87/2018), 

Закон о критичној инфраструктури (''Сл. гласник РС'', бр. 87/2018), 

Закон о шумама  (''Сл. гласник РС'',бр.30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018- др.закон), 

Закон о транспорту опасне робе („Сл.гласник РС“ бр. 104/2016, 83/2018 и 95/2018) 

Закон о Безбедносно-информативној агенцији („Сл.гласник РС“, бр. 42/2002 и 111/2009, 65/2014 

- одлука УС,  66/2014 и 36/18),  

Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл.гласник РС“, бр. 

101/2005 и 54/2015-др.закон), 

Закон о режиму вода (''Сл. лист СРЈ'', бр. 59/1998 и ''Сл. гласник РС'', бр. 101/2005), 

Уредба о начину и поступку извршавања обавезе планирања припрема за одбрану („Сл. гласник 

РС“, бр. 24/2009),  

Уредба о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе (Влада РС,12.02.2013.), 

Уредба о критеријумима за распоређивање грађана и материјалних средстава за потребе одбране 

и попуне Војске Србије („Службени гласник РС“,бр. 75/2010), 

Уредба о критеријумима за распоређивање грађана и нормативима МС за потребе попуне ВС и 

друге потребе одбране земље  („Сл.гласник РС“, бр. 75/2010), 

Уредба о мерама приправности државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединица 

локалне самоуправе и привредних друштава и других правних лица и предузетника у ратном и 

ванредном стању („Сл. гласник РС“, бр. 24/2009), 

Уредба о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривања права 

на накнаду  за коришћење истих  („Сл.гласник РС“ бр. 10/2012), 

Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“ 98/2010), 

Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од 

елементарних непогода и других несрећа („Сл.гласник РС“ 3/2011), 

Уредба о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају 

чувати као државна или службена тајна  и о утврђивању задатака  и послова од посебног значаја 

за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Сл. гласник РС“ 

бр. 54/1994, 88/2009 и 111/2009), 

Уредба о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената („Сл. гласник 

РС“, бр. 8/2011),  

Уредбе о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних податка („Службени гласник 

РС“,бр. 97/2011), 

Уредба о начину и поступку означавања тајности података,односно докумената  („Сл. гласник 

РС“,бр. 08/2011), 

Уредба о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима („Службени гласник 

РС“,бр. 90/2011),  

Уредба о садржини, облику и начину вођења евиденције за приступ тајним подацима 

(„Службени гласник РС“,бр. 89/2010), 

Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ  тајним 

подацима(„Службени гласник РС“, бр. 54/2010), 

Уредба о обрасцима безбедносних упитника („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), 

Уредба о одређивању послова безбедоносне заштите одређених лица и објеката („Сл.гласник 

РС“, бр. 72/2010), 

Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“, бр. 8/2011), 
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Уредба о служби у активној резерви („Сл. гласник РС“,бр.47/2011), 

Уредба о спровођењу евакуације („Сл.гласник РС“, бр. 22/2011) 

Уредба о спровођењу мобилизације  („Сл.гласник РС“, бр. 96/2008 и 24/2010). 

 

Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,бр. 17/2018), 

Одлука о објектима од посебног значаја за одбрану („Сл.гласник РС“, бр. 112/2008), 

Одлука о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласниик РС“,бр.95/2010), 

Одлука о одређивању граница водних подручја  („Сл.гласник РС“ бр.75/2010) 

Одлука о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану („Сл.гласник РС“, бр. 

58/08), 

Одлука о одређивању шума с посебном наменом за потребе одбране земље („Сл.гласник РС“, бр. 

62/2011), 

Одлука о утврђивању Пописа вода I реда  („Сл.гласник РС“, бр. 83/2010),  

Правилник о одређивању граница подсливова („Сл.гласник РС“, бр. 54/2011), 

Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл.гласник РС“, бр. 

96/2010), 

Правилник о начину израде и садржају плана заштите од удеса („Сл. гласник РС“,бр. 82/2012) 

Правилник о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на 

основу којих се сачињава план заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и 

ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину 

(„Сл. гласник РС“,бр. 8/2013), 

Правилник о садржају информација о опасностима, мерама и поступцима у случају удеса  („Сл. 

гласник РС“, бр.18/2012) 

 

Одсек за послове органа општине 

 

Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/14-други закон,101/2016-

др.закон,и 47/2018), 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 

54/2007, 104/2009 и 36/2010), 

Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр.   87/2018) 

Закон за спречавање корупције ("Сл. гласник РС", бр.35/2019 и 88/2019) 
Статут општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 3/2019), 

Пословник о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи 

Милановац", бр. 17/2013), 

Пословник о раду Општинског већа општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи 

Милановац", бр. 28/08), 

Одлуке о допунама Пословника општинског Већа општине Горњи Милановац на седници 

одржаној 11. марта 2011. године ("Службеном гласнику општине  Горњи Милановац ", бр.4/11.) 

 

Одељење за финансије, рачуноводство  и локалну пореску администрацију 

 

Одсек за буџет, финансије и рачуноводство у чијем саставу је и група за јавне набавке 

 Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), 

Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн, 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 – 

усклађени дин. изн, 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн. и 104/2016 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), 

Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 
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101/2016 - др. закон), 

Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“, број 99/2016), 

Закон о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“ број 43/2011 и 

123/2014), 

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. 

гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017 ), 

Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр, 

61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 

142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн, 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн, 108/2016, 7/2017 - 

усклађени дин. изн.), 113/2017, 113/2018- усклађени дин. износи и 30/2018) 

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада 

и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник Републике 

Србије“ бр.116/14), 

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018- 

др. закон), 

Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", број 18/2010 и 101/2017), 

Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016), 

Упутство Министарства привреде  о начину достављања образаца тромесечних извештаја о 

реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Број: 110-

00-72/2016-09), од 11. априла 2016. Године, 

Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и 

пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на 

зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета РС јединици 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 49/13), 

Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006), 

Правилник о стандарном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 

93/2018 и 104/2018), 

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања 

("Сл. гласник РС", бр. 18/2015 и 104/2018), 

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања 

са стварним стањем („Сл. гласник РС“ број 33/2015), 

Посебан колективни уговор за државне органе ("Сл. гласник РС", бр. 25/2015 и 50/2015), 

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 

2020. и 2021. годину, 

Статут општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", број 

23/2016), 

Правилник о рачуноводственим политикама буџета општине Горњи Милановац,  Број: 3-06-

43/2018 од 11. маја 2018. године, 

Одлука о буџету општине Горњи Милановац за 2019. годину („Сл. гласник општине 

Горњи Милановац“, брoj 31/2018) 

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у органима општине 

Горњи Милановац, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Горњи 

Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, брoj 17/2017), 

Одлука о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта на територији 

општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, брoj 26/2016), 

Правилник о условима и начину коришћења мобилних и фиксних телефона чији се 

трошкови финансирају из средстава буџета општине Горњи Милановац („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, брoj 12/2012), 

Правилник о накнадама за службено путовање уземљи („Сл. гласник општине Горњи 

Милановац“, брoj 12/2012), 
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Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна 

општине Г.М. („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, брoj 12/2012), 

Правилник о попису имовине, потраживања и обавеза („Сл. гласник општине Горњи 

Милановац“, брoj 12/2012), 

Упутство о раду трезора општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи 

Милановац“, брoj 12/2012). 

Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2014, 14/2015 и 68/2015), 

Одлука о утврђивању списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", бр. 97/2015), 

Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних -набавки и 

спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове 

републичких органа као тела за централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС", 

бр. 93/2015), 

Одлука о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове 

републичких органа спроводи централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС", 

бр. 12/2015), 

Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС", број 56/2014), 

Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени гласник 

РС", број 82/2014 и 41/2015), 

Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки 

на Порталу јавних набавки ("Службени гласник РС", број 83/2015), 

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 

86/2015), 

Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о 

основаности примене преговарачког поступка ("Службени гласник РС", бр. 83/2015), 

Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар 

наручиоца ("Сл. гласник РС", бр. 83/2015), 

Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Општинској управи за 

наручиоце: Председник општине, Скупштина општине и Општинска управа 

Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више 

наручилаца ("Сл. гласник РС", бр. 83/2015) 

Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног 

оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке 

("Сл. гласник РС", бр. 83/2015) 

Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 29/13), 

Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2014, 14/2015 и 68/2015), Одлука о 

утврђивању списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 97/2015), 

Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних -набавки и 

спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове  

републичких органа као тела за централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС", бр. 

93/2015), 

Одлука о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове 

републичких органа спроводи централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС", бр. 

12/2015), 

Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС", број 56/2014), 

Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени гласник РС", број 

82/2014 и 41/2015),  

Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на 

Порталу јавних набавки ("Службени гласник РС", број 83/2015), 
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Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), 

Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о 

основаности примене преговарачког поступка ("Службени гласник РС", бр. 83/2015), 

Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца 

("Сл. гласник РС", бр. 83/2015), 

Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Општинској управи за наручиоце: 

Председник општине, Скупштина општине и Општинска управа 

Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца 

("Сл. гласник РС", бр. 83/2015)  

Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и 

начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 83/2015)  

Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", бр. 29/13), 

Одсек за локалну пореску администрацију 

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („ Сл. гласник РС“, бр. 

80/02...108/16,30/2018 i 95/2018) 

Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), 

Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06... , и 95/2018 - др. закон) 

Закон о заштити животне средине („Сл. Гл. РС“,бр. 135/2004...14/2016,95/18-др.закон), 

Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01..., и 99/18-одлука УС), 

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава  

са тих рачуна ((„Сл. гл. РС“,бр.16/16..,и 104/2018) 

Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Горњи Милановац 

(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 24/2014), 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2019. годину на територији општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 

Горњи Милановац“, бр. 30/2018), 

Одлука о локалним комуналним таксама за територију општине Горњи Милановац („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, бр. 32/18, ) 

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију  општине Горњи Милановац 

(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 32/18) 

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Горњи Милановац („Сл. 

гласник општине Горњи Милановац“, бр. 26/2013) 

 

 

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове 

 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“, бр.41/2009, 53/2010, 101/2011 и 

32/2013 – одлука УС 55/2014,96/2015-др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018,41/2018,41/2018-

др.закон, 87/2018,23/2019 и 128/2020 –др.закон), 

Закон о водама (''Сл. гласник РС'', бр. 30/2010 и 93/2012,101/2016, 95/2018, 95/2018 –др.закон), 

Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама ("Сл. гласник РС", бр. 

46/2006) 

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 108/2013, 

142/2014 и 88/2015 - одлука УС) 

Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење   (''Сл. гласник РС'', бр. 16/1992) 

Закон о експропријацији («Сл. гласник РС» бр. 53/1995, «Сл. лист СРЈ» бр. 16/2001 - одлука СУС 

и «Сл. гласник РС» бр. 20/2009 и 55/2013- одлука УС) 

Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) 

Закон о заштити становништва од изложености дуванског дима  (''Сл. гласник РС'', бр. 30/2010), 
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Закон о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 15/2016 и 88/2019) 

Закон о јавним путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), 

Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 

108/2016) 

Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) 

Закон о контроли државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009) 

Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену 

својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених 

обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа ("Сл. гласник РС", бр. 18/91, 20/92 и 

42/98) 

Закон о облигационим односима («Сл. лист СФРЈ» бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989, «Сл. 

лист СРЈ» бр. 31/1993 и «Сл. лист СЦГ» бр. 1/2003) 

Закон о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015) 

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ 18/2016) 

Закон о основама својинско правних односа («Сл. лист СФРЈ» бр. 6/1980 и 36/1990 и «Сл. лист 

СРЈ» бр. 29/1996 и "Сл. гласник РС", бр. 115/2005 - др. закон), 

Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 

и 145/2014) 

Закон о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 

и 112/2015) 

Закон о посебним условима за упис права својине на објектима  изграђеним без грађевинске 

дозволе („Сл.гласник РС“,бр.25/2013), 

Закон о посредовању у промету и закупу непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 95/2013) 

Закон о премеру и катастру земљишта ("Сл. гласник СРС", бр. 11/76, 27/77, 21/78 и 24/84) 

Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду 

("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) 

Закон о пријављивању и евидентирању одузете имовине ("Сл. гласник РС", бр. 45/2005 и 72/2011 

- др. закон) 

Закон о промету непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015) 

Закон о расправљању имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта у 

друштвеној својини («Сл.гласник СРС», бр. 20/1977, 52/1987 и «Сл. гласник РС» бр. 11/1990 и 

50/1992) 

Закон о републичким административним таксама («Сл. гласник. РС» бр. 43/2003, 51/2003, 

53/2004, 42/2005, 54/2008, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - 

усклађени дин. изн. 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - 

усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 - усклађени дин. 

изн.) 

Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/2004, 

88/2010), 

Закон о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010  и 92/2012), 

Одлука о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије („Сл. 

гласник општине Горњи Милановац“, бр. 7/2013), 

Одлука о доношењу Плана генералне регулације за насељено место Горњи Милановац „Горњи 

Милановац 2025“(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 18/2013), 

Одлука о комуналним делатностима на територији општине Горњи Милановац ("Сл. гласник 

општине Горњи Милановац", бр. 29/2016), 

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 

30/2012),   

Одлука о локалним административним таксама ("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 

4/2009 и 7/2013) 
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Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 30/2012, 

7/2014, 30/2014 и 23/2016 ), 

Одлука о некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Горњи Милановац ("Сл. 

гласник општине Горњи Милановац”, бр. 11/2011), 

Одлука о одређивању стајалишта која се могу користити у јавном превозу путника("Сл. гласник 

општине Горњи Милановац", бр. 2/1996, 4/2001 и 24/2011), 

Одлука о Општинској управи општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине Горњи Милановац", 

бр. 17/2016,31/18), 

Одлука о Општинском већу општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине Горњи Милановац", 

бр. 24/2008), 

Одлука о организацији и начину обављања јавног превоза путника на територији општине Горњи 

Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац" бр. 30/2008, 7/2010, 22/2010 и 30/2012), 

Одлука о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Горњи 

Милановац за потребе уређења површина јавне намене ("Сл.гласник општине Горњи 

Милановац", бр. 26/2016), 

Одлука о усвајању Просторног плана општине Горњи Милановац  ("Сл.гласник општине Горњи 

Милановац", бр. 5/2012), 

Одлука о условима и начину поверавања обављања линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији општине Горњи Милановац, на основу јавног конкурса 

("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 6/2009), 

Одлука о успостављању система енергетског менаџмента општине Горњи Милановац 

("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 29/2016), 

Одлуку о утврђивању критеријума и начину плаћања трошкова за одржавања стамбених зграда 

у којима се налази пословни простор и станови у којима се обавља пословна делатност 

("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 30/2012),   

Пословник Општинског већа општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине Горњи Милановац", 

бр. 28/2008 и 4/2011), 

Правилник о давању на коришћење службених просторија органа општине Горњи Милановац  

("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 18/2013), 

Правилник о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011) 

Правилник о именовању вештака у поступку конверзије права коришћења грађевинског 

земљишта у право својине ("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 18/2012), 

Правилник о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) 

Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског 

конкурса ("Сл. гласник РС", бр. 31/2015) 

Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се 

достављају акта у вези са обједињеном процедуром ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015) 

Правилник о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, 

архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду ("Сл. гласник РС", бр. 

75/2003) 

Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе закона о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС", бр. 85/2015) 

Правилник о одређивању граница подсливова („Сл.гласник РС“, бр. 54/2011), 

Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 

22/2015) 

Правилник о попису имовине, потраживања и обавеза  ("Сл.гласник општине Горњи 

Милановац", бр. 18/2012), 

Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката ("Сл. гласник РС", 

бр. 27/2015) 

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник 

РС", бр. 113/2015 и 96/2016) 

Правилник о процени вредности непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 113/2014) 
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Правилник о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу ("Сл. гласник РС", бр. 

54/2016) 

Правилник о садржини и начину вођења и одржавања централног регистра планских докумената, 

информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном 

формату достављања планских докумената ("Сл. гласник РС", бр. 33/2015) 

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске 

књиге ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) 

Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) 

Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, 

садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и 

објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката 

("Сл. гласник РС", бр. 27/2015 и 29/2016) 

Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе ("Сл. гласник РС", бр. 93/2011 и 

103/2013 - одлука УС) 

Правилник о садржини и обиму претходних радова, претходне студије оправданости и студије 

оправданости ("Сл. гласник РС", бр. 1/2012) 

Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе ("Сл. гласник 

РС", бр. 3/2010) 

Правилник о садржини обрасца - појединачног пописног листа за евидентирање незаконито 

изграђених објеката ("Сл. гласник РС", бр. 102/2015) 

Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) 

Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 

96/2016) 

Правилник о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивање сепарата ("Сл. 

гласник РС", бр. 33/2015) 

Правилник о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског 

земљишта ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015) 

Правилник о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у градску 

канализацију и новчаној накнади  ("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 30/2012),   

Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. 

гласник РС", бр. 22/2015) 

Правилник о условима и начину рада комисије за стручну контролу планских докумената, 

комисије за контролу усклађености планских докумената и комисије за планове јединице 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 55/2015) 

Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова ("Сл. гласник 

РС", бр. 58/2012, 74/2015 и 82/2015) 

Правилник о условима, начину и обезбеђењу плаћања накнаде за претварање права коришћења 

у право својине на грађевинском земљишту у јавној својини Републике Србије ("Сл. гласник РС", 

бр. 17/2016) 

Правилник о условима, начину и обезбеђењу плаћања накнаде за претварање права коришћења 

у право својине на грађевинском земљишту у јавној својини Републике Србије ("Сл. гласник РС", 

бр. 17/2016) 

Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима 

зграда ("Сл. гласник РС", бр. 69/2012) 

Статут Општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 23/2016), 

Упутство за примену одредаба чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“ бр. 18/16) којима је регулисан начин прикупљања података о чињеницама 

неопходним за одлучивање као и размена података о чињеницама о којима се води службена 

евиденција ("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 26/2016), 
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Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе  („Сл.гласник РС“,бр.10/1993 и 

14/1993 – испр.), 

Уредба за спровођење закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које 

је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом 

због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа ("Сл. гласник РС", 

бр. 41/91, 44/91 - испр., 4/92, 8/97 - одлука УСРС и 103/2003 - одлука УСРС) 

Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 70/2014, 19/2015 и 

83/2015) 

Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гласник РС", бр. 

40/2010), 

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 80/1992), 

Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања ("Сл. гласник РС", бр. 

44/1993), 

Уредба о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/2015 и 114/2015) 

Уредба о одржавању стамбених зграда и станова («Сл. гласник РС» број 43/1993), 

Уредба о правилима за доделу државне помоћи  ("Сл. гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 

91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014) 

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

("Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) 

Уредба о условима, начину и поступку располагања грађевинским земљиштем у јавној својини 

Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 56/2016 и    59/2016 - испр.) 

 

Одељење за инспекцијске послове 

 

Koмунална инспекција  

Закон о општем управном поступку;  

Закон о комуналним делатностима („Сл.гл РС“бр. 88/11, 104/2016,95/18)   

Закон о прекршајима („Сл.гл РС“ 65/13 , 98/2016-одлука УС, 91/19 и  91/2019-др.закон )  

Закон о трговини(„ Сл.гл РС“ 53/10 и 10/13)  

Закон о инспекцијском надзору(„Сл.гл РС“ 36/15,44/2018-др.закон и 95/2018)  

Закон о становању (Сл.гласник РС бр. 104/2016) 

Одлукa о комуналним делатностима на територији општине Г.Милановац („Сл.гл.општине 

Г.Милановац“бр.29/2016) 

Одлукa о условима за држање домаћих и егзотичних животиња на територији општине 

Г.Милановац („Сл.гл.општине Г.Милановац“ бр.26/2009, 7/2010 и 21/2010) 

Одлукa о кућном реду у стамбеним зградама („Сл.гл.општине Г.Милановац“бр.30/2012) 

Одлука о сахрањивању и гробљима на територији општине Г.Милановац   ("Сл.гл.општине 

Г.Милановац", бр. 30/08, 7/10) 

Одлука о радном времену угоститељских објеката  на територији општине Горњи Милановац 

(„Сл.гл. општине Горњи Милановац“, бр. 4/2015,16/2015 и 26/16) 

Одлука о превентивној дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији („Сл.гл. општине Горњи 

Милановац“, бр.5/95,5/2001,5/2005 и 7/2010) 

Инспекција за саобраћај и путеве 

Закон о превозу терета у друмском саобраћају, („Сл.гласник РС“ број 68/2015)  

Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ број 68/2015)  

Закона о јавним путевима (Сл.Гласник РС број 101/05,123/07,101/11,93/12,104/13), 

Одлуке о организацији и начину обављања јавног превоза путника на територији општине Г.М 

(„Сл.гл.општине ГМ“ број 30/2008,7/2010,22/2010,30/2012)  

Одлуке о некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Г.М („Сл.гл.општине 

ГМ“ број 11/2011) . 
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Одлука о одређивању стајалишта која се могу користити у јавном превозу 

путника(„Сл.гл.општине ГМ“ број 2/96, 24/2011) 

 

Прописи по којима поступа инспекција за заштиту животне средине 

 

Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18, 

95 /2018- др закон) 

Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) 

Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) 

-Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) 

Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 и 14/16) 

Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 ) 

Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16) 

Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 92/13 и 25/15) 

Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15) 

 

 

Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 

30/10) 

Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16) 

Уредбе и Правилници који произилазе из наведених закона 

Одлука о мерама заштите од буке на територији општине Горњи Милановац („Сл. гласник  

општине Горњи Милановац“, бр.4/05) 

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Сл. гласник  општине Горњи 

Милановац“, бр.26/13) 

 

Прописи по којима поступа  грађевинска инспекција 

Закон о планирању и изградњи(„Сл. Гласник РС“ бр.72/2009,8/2009-исправка,64/2010-одлука 

УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС, 132/2014 и 

145/2014) 

Закон о озакоњењу објеката („Сл. Гласник РС“ бр.96/2015) 

Закон о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“ бр.36/2015) 

 

Прописи по којима поступа просветна инспекција  

Закон о основама система образовања и васпитања(„Сл. Гласник РС“ бр.72/2009, 52/2011, 

55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015, 62/2016-Одлука УС) 

 

Одељење за друштвене делатности 

 

Закон о општем управном поступку („Сл. гл.РС“, број 18/2016) 

Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гл.РС“, број 113/2017,50/2018) Закон о 

основама система образовања и васпитања („Сл.гл. РС“, број 88/2017 и 27/2018) 

Закон о основном образовању и васпитању („Сл.гл.РС“, број 55/2013,101/2017 и 27/2018) 

Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. гл.РС“, број 55/2013,101/2017 и 27/2018) 

Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл. гл.РС“, број 18/2010 и 101/2017) 

Закон о образовању одраслих („Сл. гл.РС“, број 53/2013) 

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл лист СРЈ“, 

број 24/1998,29/1998-испр. и 25/2000-одлука СУС и „Сл. гл.РС“, број 101/2005- др закон и 

111/2009-др. закон) 

Закон о  правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Сл. гл. СРС“, број 

54/1989 и „Сл. гл.РС“, број 137/2004 и 69/2012-одлука УС) 
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Закон о  остваривању заштите чланова породице лица на обавезној војној вежби („Сл. гл. СРС“, 

број 9/1977, 45/1979, 10/1984 и 49/1989) 

Закон о правима цивилних инвалида рата („Сл. гл. РС“, број 52/1996) 

Закон о избеглицама („Сл. гл. РС“, број 18/1992, „Сл лист СРЈ“, број 42/202-одлука СУС и„Сл. 

гл. РС“, број 30/2010 

Закон о управљању миграцијама („Сл. гл. РС“, број 107/2012) 

Закон о азилу („Сл. гл. РС“, број 109/2007) 

Закон о социјалној заштити („Сл. гл. РС“, број 24/2011) 

Закон о енергетици („Сл. гл. РС“, број 145/2014) 

Закон о јавним службама („Сл. гл. РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005-др.закон,81/2005-испр. Рр. 

Закона, 83/2005-испр.др закона и 83/2014-др.закон)) 

Закон о култури („Сл. гл. РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) 

Закон о културним добрима („Сл. гл. РС“, број 71/1994,52/2011-др.закони и 99/2011-др. закон) 

 

Закон о библиотечко- информационој делатности („Сл. гл. РС“, број 52/2011) 

Закон о здравственом осигурању („Сл. гл. РС“, број 107/2005,109/2005-испр.57/2011,110/2012-

одлука УС, 119/2012,99/2014, 123/2014, 126/2014-одлука УС, 106/2015, 10/2016-др. закон 

Закон о здравственој заштити („Сл. гл. РС“, број 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 

99/2010,57/2011,119/2012, 45/2013-др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015 

Закон о правима пацијената („Сл. гл. РС“, број 45/2013) 

Закон о спорту („Сл. гл. РС“, број 10/2016) 

Закон о младима („Сл. гл. РС“, број 50/2011) 

Уредба о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалидао 

пете до десете из оружаних акција после 17.08.1990. године („Сл. гл. РС“, број 42/2006) 

Уредба о збрињавању избеглица („Сл. гл. РС“, број 20/1992, 70/1993, 105/1993, 8/1994, 

22/1994,34/1995  и 36/2004) 

Уредба о ближим условима  и мерилима  за утврђивање реда првенства за решавање стамбених 

потреба избеглица („Сл. гл. РС“, број 26/2013) 

Уредба о стандардима  и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за 

коришћење и одржавање станова за социјално становање („Сл. гл. РС“, број 26/2013) 

Уредба о енергетски угроженом купцу („Сл. гл. РС“, број 113/2015) 

 

Одељење за локални економски развој и инвестиције 

 

Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016) 

Закон о туризму - ("Сл.гласник РС бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др.закон, 93/2012 и 84/2015) и 

припадајуће правилнике  

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања 

угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката И минимално техничким условима 

за уређење И опремање угоститељских објеката (Сл.гласник, број 48/2012 И 58/2016.) 

Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање 

угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени 

гласник РС”, број 41/10 и 48/12- др.правилник). 

У вануправним поступцима везаним за  поступке регистрационе пријаве оснивања, промена и 

брисања предузетничких радњи као и добијање одређених потврда из Агенције за привредне 

регистре по захтевима предузетника Канцеларија за локални економски развој индиректно 

примењује: 

Одлуку о организацији и начину обављања јавног превоза путника на територији Општине 

Горњи Милановац (Сл.гласник 2008/30 и накнадне измене)- у поступцима оснивања такси 

предузетничких радњи  

Релевантне прописе који се примењују у поступку регистрације у Регистру привредних 

субјеката: 
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Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон 

и 5/2015),  

Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“ бр. 

99/2011, 83/2014),  

Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за 

регистрацију („Службени гласник РС“ бр. 42/2016),  

Одлука о висини накнаде за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за 

привредне регистре („Службени гласник РС“ бр. 119//2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015 и 

32/2016).  

 

У поступцима припреме пројеката за конкурисање код донаторских фондова релевантне законе 

у зависности од садржине пројекта. 

 

Канцеларија за пољопривреду 

 

Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС", бр. 41/2009, 10/2013 - др. 

закон и 101/2016) 

Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 

41/2009 и 112/2015,80/2017и 95/2018-др.закон) 

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС", бр. 10/2013, 

142/2014, 103/2015 и 101/2016)  

Закон о водама  („Службени гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/2005 – др. 

Закон и 30/2010 – др. Закон) 

Правилник о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и 

политике руралног развоја („Службени гласник РС", бр. 24/2015, 111/2015 и 110/2016) 

Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације  као и о 

условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС",17/2013, 

102/2015, 6/2016 

 

Канцеларија за заштиту животне средине 

 

Закон о заштити животне средине, (Сл. гласник РС, бр. 135/04, 36/09, и 36/09 –др.закон, 72/09 – 

др.закон, 43/11 –УС и 14/16, 76/2018 i 95/2018 - др.закон) 
Закон о заштити природе , (Сл. гласник РС, бр. 39/09,  88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016, 95/2018 
–др.закон) 

Закон о заштити ваздуха,  (Сл.гласник РС, бр. 36/2009 и 10/2013); 

Закон о хемикалијама,  (Сл.гласник  РС, бр.36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015); 

Закон о процени утицаја на животну средину,  (Сл.гласник  РС, бр.135/2004 36/2009); 

Закон о управљању отпадом, ( Сл.гласник  РС, бр. 36/2009,88/2010 и 14/2016); 

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду,  (Сл.гласник  РС, бр. 36/2009); 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гласник  РС, бр.135/2004 и 88/2010); 

Закон о заштити од буке у животној средини, (Сл.гласник  РС,  бр. 36/2009 и 88/2010);   

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, (Сл.гласник  РС,  бр. 

135/04 и 25/15);  

Закон о водама, (Сл. гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018, 95/2018 - др. закон) 

Закон о заштити земљишта , (Сл. гласник РС, бр. 115/15); 

Закон о шумама, (Сл.гласник  РС,  бр. 30/10, 93/12 и 89/15); 

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, (Сл.гласник  РС,  бр. 36/2009); 

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, (Сл.гласник  РС,  бр. 36/2009 

и 93/2012); 

Закон о биоцидним производима, (Сл.гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011 и 25/2015); 
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Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, (Сл.гласник РС, бр. 36/2010); 

Закон о општем управном поступку, (Сл. гласник РС, бр. 18/2016);  

 

9 .   УСЛУГЕ КОЈЕ ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 

ЛИЦИМА 

 

Услуге  које Општина ,као локална самоуправа , пружа заинтересованим лицима, прописане су 

Уставом, законом, Статутом општине Горњи Милановац и скупштинским одлукама и 

произилазе из надлежности општине и њених органа. 

 

Одељење за општу управу,заједничке послове и послове органа општине 

 

Одељење за општу управу, заједничке послове и послове органа општине обавља послове 

Општинске управе из надлежности опште управе и заједничких послова, и то: послове пријемне 

службе, писарнице и услужног центра; управне и стручне послове у непосредном спровођењу 

закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области 

држављанства, вођења матичних књига рођених, умрлих и венчаних; вођење матичних књига и 

евиденција о држављанству за матично подручје ван седишта Општинске управе; решавања у 

управним стварима о грађанским стањима; вођење бирачког списка; стручне послеове у 

поступку запошљавања службеника и намнештеника и избора кандидата; припрему предлога 

Кадровског плана; организацију стручног усавршавања службеника; процену ефеката 

спроведених одлука; анализу потребу за обуком и додатним образовањем сваког службеника; 

припрему предлога годишњег програма стручног усавршавања службеника и предлога 

финансијског плана за извршавања годишњег програма стручног усавршавања; анализу 

резултата и праћење ефеката оцењивања службеника; вођење кадровске евиденције запослених; 

послове од значаја за каријерни развој службеника; израду нацрта општих аката из области 

радних односа и израду појединачних аката о правима, обавезама и одговорностима запослених 

из области радних односа; послове из области безбедности, здравља на раду и противпожарног 

обезбеђења; послове у вези планирања одбране и ванредних ситуација; послове развоја и 

одржавања информационог система; послове одржавања и коришћења свих врста инсталација, 

послове одржавања хигијене у зградама органа општине, као и возног парка општине Горњи 

Милановац; послове умножавање материјала и друге послове у складу са важећим прописима. 

 Из надлежности послова органа општине, и то: стручне, оперативне, организационе и 

административно-техничке послове за Скупштину општине, Општинско веће и њихових радних 

тела; представљање општине на интернет сајту, припремање одговарајућих информација 

грађанима у циљу остваривања начела јавности рада органа општине Горњи Милановац, као и 

презентације информација у средствима јавног информисања; послове у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама и друге послове у складу са важећим прописима. 

 

Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију 

 

 У Одељењу за финансије, рачуноводство  и локалну пореску администрацију су послови и 

услуге: организује и координира поступак израде буџета, доставља Упутство за припрему буџета 

и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему; 

припрема нацрте прописа и других аката у вези са финансирањем општине; прати извршење 

буџета и најмање два пута годишње о томе информише извршни орган локалне власти; прати 

остварење прихода и примања и извршење расхода и издатака буџета; пројектује и прати 

приливе на консолидовани рачун трезора, контролише захтеве за плаћање расхода и дефинише 

тромесечне квоте преузетих обавеза и плаћања;-врши послове плаћања и трансфер средстава 

буџетским  

корисницима, управља финансијско-информационим системом, води главну књигу трезора и 

помоћне књиге и саставља финансијске извештаје; припрема нацрт Одлуке о завршном рачуну 
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буџета и саставља консолидовани завршни рачун трезора општине; обавља рачуноводствене 

послове за директне буџетске кориснике и Месне заједнице; прати и контролише реализацију 

годишњих Програма пословања и финансијских планова јавних предузећа чији је оснивач 

општина, као и њихову усклађеност са Одлуком о буџету; тромесечно сачињава информацију о 

степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег, односно трогодишњег 

програма пословања јавних предузећа која се доставља ресорним Министарствима; врши 

дугорочно стратешко планирање буџета у складу са стратешким плановима општине;  израђује 

нацрте планова јавних набавки и прати њихово извршење у складу са Законом за директне 

буџетске кориснике и месне заједнице, као и друге стручно оперативне послове у области јавних 

набавки; пружа стручну помоћ, даје упутства и инструкције другим буџетским корисницима у 

пословима везаним за јавне набавке; припрема предлог Решења о давању сагласности на Одлуку 

о промени цена комуналних услуга из надлежности општине; Обавља административне послове 

везане за робне резерве Општине; припрема нацрте и предлоге општих и појединачних аката из 

области изворних јавних прихода; води регистар обвезника, врши утврђивање, наплату и 

контролу локалних јавних прихода; води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у 

складу са прописима; врши управни надзор из своје надлежности 

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове 

 

Послови и услуге у области  урбанизама, комунално - стамбене и имовинско правне послове 

,праћење стања у области урбанизма, грађевинској и комуналној области; давање стручних 

мишљења на нацрте и предлоге прописа из ових области; планирање и уређење простора, 

спровођење процедуре доношења планских докумената, пружање стручне помоћи Комисији за 

планове општине Горњи Милановац; спровођење обједињене процедуре електронским путем, 

издавање: локацијских услова, грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова, 

употребних дозвола и других аката у складу са Законом о планирању и изградњи; вођење 

поступка озакоњења и издавање решења о озакоњењу; вођење евиденције издатих грађевинских 

и употребних дозвола; издавање уверења и потврда у складу са Законом о општем управном 

поступку и другим прописима;  вођење Регистра стамбених зграда; поступак постављања 

привремених објеката на јавним површинама и одобравања заузећа јавних површина; послове из 

области саобраћаја и путне привреде, пружање стручне помоћи Комисији за безбедност 

саобраћаја на путевима у општини Горњи Милановац; послове поверене Законом о планирању 

и изградњи и друге послове у складу са важећим прописима припрема нацрте аката о 

прибављању, управљању, коришћењу и располагању имовином коју користе органи општине; 

вођење јединствене евиденције, формирање регистра и попис непокретности у својини општине, 

у складу са Законом, подзаконским актима и Одлуком Скупштине општине; конверзију права 

коришћења непокретности и решавање других имовинско правних односа по Закону о 

планирању и изградњи; експропријацију и административни пренос земљишта ради привођења 

земљишта урбанистичкој намени; купопродају непокретности чији је носилац права општина 

Горњи Милановац; вођење поступка расправљања имовинских односа насталих самовласним 

заузећем земљишта у својини општине; враћање земљишта које је прешло у друштвену својину; 

закуп и промет непокретности у јавној својини 

 

 

Одељење за инспекцијске послове 

 

Одељење за инспекцијске послове обавља изворне и поверене послове инспекцијског надзора и 

води управни поступак у области:комуналних делатности; заштите животне средине; саобраћаја; 

грађевинарства ,друге послове у складу са важећим прописима. 

 

Одељење за друштвене делатности 
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У Одељењу за друштвене делатности су послови и услуге: оснивање установа и организација у 

области предшколског и основног образовања и васпитања, културе, примарне здравствене 

заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите, питања младих, прати и обезбеђује 

њихово функционисање и врши надзор над њиховим радом; организацију вршења послова у вези 

са заштитом културних добара од значаја за општину; подстицање развоја културно-уметничког 

аматеризма и стварање услова за рад установа културе чији је оснивач општина; ученичка и 

студентска питања; друштвену бригу о деци, дечији додатак, породиљско одсуство,социјалну и 

здравствену заштиту, борачко инвалидску заштиту;збрињавање избеглих, расељених лица и 

повратника по основу споразума о реадмисији; координира и учествује у раду Савета за младе, 

Савета за здравље и других радних тела у оквиру својих надлежности. 

 

Одељење за локални економски развој и инвестиције 

 

Одељење за локални економски развој и инвестиције обавља послове Општинске управе који се 

односе на: припрему и реализацију развојних пројеката у складу са потребама локалне заједнице; 

идентификује домаће и међународне изворе финансијских средстава и конкурише у погледу 

коришћења истих; сарађује са органима локалних самоуправа, организацијама, телима и 

установама које се баве унапређењем развоја локалних заједница; учествује у изради општих и 

појединачких аката који могу имати утицај на привредни развој, чије је доношење у надлежности 

органа општине; прати програме Министарстава Владе РС; учествује у изради и реализацији 

пројеката из области одрживог развоја; даје смернице и упутства другим предузећима и 

установама; сарађује на реализацији пројеката са владиним и невладиним организацијама; врши 

административно-стручне послове за потребе комисија и других тимова у реализацији локалног 

економског развоја општине; пријем захтева за регистрацију предузетника, обраду и 

прослеђивање истих Агенцији за привредне регистре; област привреде, занатства, 

угоститељства, трговине и туризма; обавља послове стратешког планирања, иницирања, израде, 

и спровођења годишњих програма, односно пројеката инвестиција значајних за општину; 

припрема годишње, средњорочне, дугорочне програме из области инвестивција; врши 

пројектовање и праћење реализације буџета за инвестиције; врши предлагање инвестиција; стара 

се о спровођењу инвестиција; координира пословима имовинско-правне припреме, изради 

пројектне документације и друге послове у складу са важећим прописима.  

 

Канцеларија за пољопривреду 

 

Канцеларија за пољопривреду обавља послове Општинске управе који се односе на: израду 

предлога пројеката и програма у области пољопривреде, посебно израде пољопривредне основе 

и годишњих програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и 

оперативних планова одбране од поплава и ерозија; -пружа стручну помоћ физичким лицима при 

регистрацији пољопривредних  

 

газдинстава и остваривању права на субвенције; решава по захтевима за промену намене 

пољопривредног земљишта; издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за 

објекте и радове у складу са овлашћенима општине; прати конкурсе, програме, пројекте из 

области пољопривреде;припрема програм субвенционисања пољопривредне производње у 

сарадњи са Одбором за пољопривреду и село; врши послове на обезбеђивању противградне 

заштите из надлежности општине;  

припрема нацрте одлука и других аката из области пољопривреде; припрема планове и програме 

унапређења развоја појединих области пољопривреде; остварује сарадњу са пољопривредним 

удружењима; организује, самостално или у сарадњи са другим заинтересованим лицима стручне 

и образовне скупове; оснива информативно-документациону базу података од значаја за 

промовисање, деловање и развој пољопривреде и друге послове у складу са важећим прописима. 
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Канцеларија за заштиту животне средине 

 

Канцеларија за заштиту животне средине обавља послове Општинске управе који се односе на:  

спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину;  

организовање, усмеравање и спровођење управно стручних послова на заштити животне 

средине; реализацију израде и имплементацију локалног еколошког акционог плана, локалног 

плана управљања отпадом, издавања дозвола за управљање отпадом у складу са Законом; -израду 

и реализацију плана и програма утрошка средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 

и других наменских средстава; предлаже посебне накнаде за унапређење и заштиту животне 

средине; утврђивање услова заштите животне средине у планирању и уређењу простора и 

изградњи објеката и постројења; издавање сагласности и дозвола за рад постројења и обављање 

делатности;  

заштиту природе и природних добара, њихово коришћење и развој; спровођења мера и 

организације послова зоохигијене; организује и спроводи опште мере заштите становништва од 

заразних болести у области сузбијања штетних организама; -праћење стања амброзије и њихово 

уклањање на територији општине; у складу са планом и програмом финансира расположивим 

средствима пројекте из области свога деловања и у том смислу остварује сарадњу са правним 

лицима, невладиним сектором, јавним предузећима и установама, месним заједницама, другим 

локалним самоуправама, надлежним министарствима, домаћим и страним организацијама које 

се баве заштитом животне средине и финансирањем пројеката; организује и подржава пројекте 

еколошке едукације грађана; 

 

10 . ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

 

Општина Горњи Милановац је своју унутрашњу организацију прилагодила делокругу свога 

рада, а све у циљу ефикасног, стручног и рационалног обављања послова из своје надлежности, 

ради остваривања права и дужности грађана и задовољавања њихових потреба. 

 

Информције о раду Општинске управе доступне су на сајту: http://www.gornjimilanovac.rs   

 

Неопходне информације, захтеви и обрасци везани за поступак пружања услуга организационих 

јединица Општинске управе доступне су на званичној презентацији општине у оквиру Портала 

Е-управа на страници: http://www.gornjimilanovac.rs/e-uprava.html  

 

На сајту Општине постоји формулар „Питајте Председника“ који је доступан на страници 

http://www.gornjimilanovac.rs/pitajte-predsednia.html   

 

 

11.    ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ  УСЛУГАМА 

 

 

11.1. Ажурност у раду 

 

Основна евиденција предмета у раду у 2020 години за сва Одељења и Канцеларије вођена је 

аутоматска обрада података – Општински информациони систем – ОпИС који је усклађен са 

прописима о канцеларијском пословању и подржава и заокружује пословне процесе општине. 

Истовремено се у оквиру писарнице води и евиденција предмета по систему картотеке.  

 

У извештајном периоду Општинска управа општине Горњи Милановац је у 2020.години имала 

је у раду укупно 12.426 предмета. Укупно је архивирано 8.088 предмета. 

http://www.gornjimilanovac.rs/
http://www.gornjimilanovac.rs/e-uprava.html
http://www.gornjimilanovac.rs/pitajte-predsednia.html


Информатор о раду општине Горњи Милановац  
 

Ажурирано јул 2021. год.                                               54 
 

Од укупног броја предмета у раду по захтеву странака заведена су 4.050 предмета, од тога су 

архивирана 3.481 предмета. Заведено је 8.186 вануправних предмета, од тог броја архивирано је 

3.986.предмета. 

 

 

11.2. Законитост у раду 

 

Законитост у раду подразумева дужност Општинске управе да у управним стварима решава на 

основу закона и других прописа. 

 

У 2020.години укупно је примљено 5 жалби, 1 је одбачена, а 4 је усвојено тако да су првостепене 

одлуке замењене. 

 

 

 

 

12.    ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

12. 1  Одлука о буџету општине Горњи  Милановац за 2021. годину 

 

На основу члана 32 . тачка 2 . Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 

83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 ) , чланова 43. и 63. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", број 54/ 2009 , 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013–испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019 и 72/2019 ) , члана 40 . Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник 

општине Горњи Милановац", број   3/2019   )   и   члана   143.   Пословника   о   раду   Скупштине   

општине   Горњи   Милановац   („Сл.   гласник   општине   Горњи   Милановац“,   број 17/2013) 

Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 17.12.2020. године 

   

   Одлука је објављена у Службеном гласнику општине Горњи Милановац број 23/2020 и може 

се преузети на страници:              http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/glasnik/2020/23-17-

12.pdf 

 
Л

а
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http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/glasnik/2020/23-17-12.pdf
http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/glasnik/2020/23-17-12.pdf
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12.2   OДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
На основу члана 32. Тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 

83/2014 –др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018),чланова 43. и 63. Закона о буџетском систему 

("Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013–испр., 

108/2013,142/2014, 68/2015- др. закон, 2015, 103/2015,99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 

72/2019 ),члана 40. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи 

Милановац", број 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи 

Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013) Скупштина општине 

Горњи Милановац, на седници одржаној 10. децембра 2019. године  

 

 

Одлука је објављена у Службеном гласнику општине Горњи Милановац број 21/2019 и може се 

преузети на страници:  http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/glasnik/2019/21-10-12а.pdf 

 
                                                                             

 

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ ЗА 2020. годину (Први ребаланс)  
 
 

На основу члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 

83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), чланова 43. и 63. Закона о буџетском систему 

("Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013–испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 

72/2019), члана 40. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи 

Милановац", број 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи 

Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013) Скупштина општине 

Горњи Милановац, на седници одржаној 10. фебруара 2020. Године. 

 

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020 годину – 

Први ребаланс објављена је у Службеном гласнику општине Горњи Милановац број 1/2020 и 

доступна је за преузимање на страници: http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/glasnik/2020/01-

10-02 b.pdf 

 

 

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ ЗА 2020. годину (Други ребаланс)  

 

 

На основу члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 

83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), чланова 43. и 63. Закона о буџетском систему 

("Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013–испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 

72/2019), члана 40. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи 

Милановац", број 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи 

Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013) Скупштина општине 

Горњи Милановац, на седници одржаној 04.09.2020. године  

 

http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/glasnik/2019/21-10-12а.pdf
http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/glasnik/2020/01-10-02
http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/glasnik/2020/01-10-02
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Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020 годину – 

Други ребаланс објављена је у Службеном гласнику општине Горњи Милановац број 16/2020 и 

доступна је за преузимање на страници: http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/glasnik/2020/16-

04-09.pdf 

 

 

 

12.3 ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 77. и 79. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. 

и 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 15. 

и 40. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац, бр 03/19) 

Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 04.09. 2020. године 

 

Одлука о завршном рачуну за 2019. годину је објављена у Службеном гласнику  Горњи 

Милановац, број 16/2020 и могуће је преузети на страници: 

http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/glasnik/2020/16-04-09.pdf  

 

 

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Подаци о јавним набавкама објављују се на интернет презентацији општине Горњи Милановац, 

на страници http://www.gornjimilanovac.rs/javne-nabavke.html  

 

 

 

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

Из буџета општине Горњи Милановац у 2020. години издвојено је 50.867.000 динара на име 

субвенција за пољопривреду, 3.500.000 динара за субвенционисање развоја сеоских 

туристичких домаћинстава и 14.750.000 динара на име субвенција у области информисања. 

 

Локална пореска администарција није доносила решења којим би правна и физичка лица била 

ослобођена плаћања јавних прихода и тиме стекла повољнији положај на тржишту. 

 

 

 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА ЗА ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/glasnik/2020/16-04-09.pdf
http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/glasnik/2020/16-04-09.pdf
http://www.gornjimilanovac.rs/javne-nabavke.html
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16.    ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Целокупна непокретна имовина општине Горњи Милановац пописана је и налази се у 

евиденцији која се чува у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне 

послове. План је да подаци о имовини буду унети у електронску базу која ће бити непосредно 

доступна грађанима, до тада подаци су похрањени на преко 6.500 НЕП образаца у Попису 

непокретне имовине. 

Књиговоствена вредност имовине општине Горњи Милановац у пословним књигама на дан 

31.12.2020. године износи 1.964.608.170,41 динар. 

 

 

17.    ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Информације (подаци) који су примљени и настали у раду Општинске управе општине Горњи 

Милановац, обрађују се у складу са канцеларијским пословањем. 

Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, евидентирање, 

достављање у рад и отпремање поште, административно – техничко 

обрађивање аката, архивирање и чување архивираних предмета, излучивање безвредног 

регистратурског материјала и предају архивске грађе надлежном архиву, као и праћење 

ефикасности и ажурности рада органа управе. 

Информације (подаци) чувају се у изворном облику, те је носилац информација папир. Сви 

носачи информација (података) у папирном облику чувају се у Писарници и архиви. 

У архиви се чувају завршени (архивирани) предмети, евиденција о предметима, као и остали 

регистратурски материјал до предаје надлежном архиву или до његовог уништења на основу 

писмене сагласности Архива. 

Аутоматска обрада података „Општински информациони систем - ОПИС” који је усклађен са 

прописима о канцеларијском пословању и подржава и заокружује пословне процесе општине. 

База података се налази на серверу. Сређена и пописана архивска грађа по правилу требало би 

да се предаје на чување Архиву после 30 година, рачунајући од дана настанка грађе с тим што 

 Нето зарада без минулог рада 

Председник општине 94.378,00 

Заменица Председника општине 84.135,43 

Председник Скупштине општине 87.793,49 

Секретар Скупштине општине 60.775,08 

Помоћник Председника општине 81.374,58 

Општински правобранилац 75.102,89 

Начелник Општинске управе 81.374,58 

Начелници одељења 64.387,13 

Руководиоци одсека 56.803,75 

Самостални саветник-инспектор 61.983,34 

Саветник 51.652,78 

Млађи саветник 42.781,67 

Сарадник 38.660,89 

Млађи сарадник / 

Виши референт 31.635,59 

Намештеници-дактилографи 30.439,42 

Намештеници – СС и ОСС 26.850,90 
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овај рок може да буде и дужи (у складу са чланом 39. Закона о културним добрима „Службени 

гласник РС“, бр. 71/94). 

Регистратурски материјал који настаје у току рада Општинске управе дели се на управне и остале 

предмете у складу са канцеларијским пословањем при чему се управним предметима сматрају 

предмети у којима се води управни поступак којим се решава о правима и обавезама и правним 

интересима грађана и правних лица. 

Све информације (подаци, предмети) који настају у раду Општинске управе, доступни су на увид 

грађанима и правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку за управне 

предмете, док за остале предмете у сладу са актима Општинске управе. 

 

 

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ОМОГУЋАВА 

ПРИСТУП 

    

У начелу, све врсте информација, које су садржане у неком документу, којима располаже 

општина Горњи Милановац, које су настале у раду или у вези са радом општине могу се добити 

на основу захтева за приступ информацијама. 

Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у вези са следећим врстама 

информација и из следећих разлога: 

- Ако се захтев односи на неку информацију која се већ налази објављена на интернет 

презентацији општине Горњи Милановац, овлашћено лице за приступ информацијама може се 

позвати на то да је тражена информација већ доступна на интернету и поступити на основу 

одредаба члана 10. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја тако што ће 

подносиоцу захтева, уместо омогућавања увида или копије документа, доставити тачну интернет 

адресу на којој се информација може прочитати или документ преузети. 

- Када се захтев односи на неки податак који је овлашћено лице другог органа јавне власти, у 

складу са Законом о тајности података, означило одређеним степеном тајности, општина може 

ускратити приступ таквом податку, на основу одредаба члана 9. т. 5 Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, ако су 

испуњени и материјални услови за то у погледу могућности наступања тешких правних или 

других последица по интересе који претежу над интересом за приступ информацијама . У таквом 

случају одбијање захтева може бити делимично или потпуно, у зависности од тога да ли је тајни 

податак могуће издвојити и делимично удовољити захтеву или не. Примена овог изузетка се 

може очекивати у малом броју случајева. 

- Захтеви који се односе на неку од ниже наведених врста информација могу бити делимично 

или потпуно одбијени на основу члана 14. Закона о слободном приступу информацијама. У свим 

овим случајевима, подносиоцу захтева, у начелу, неће бити омогућен приступ у личне податке, 

а биће омогућен у делове документа који преостају када се из њега издвоје информације које се 

штите по овом основу, на начин предвиђен чл. 12 .Закона. 

- Подаци о другим поднетим захтевима за приступ информацијама (општина ће ускратити 

податак о имену и презимену жалиоца, адреси и другим контакима, као и личне податке других 

лица која се помињу у жалби). 

- Подаци о поднетим захтевима у вези са заштитом података о личности (општина ће ускратити 

све податке на основу којих би се могао идентификовати подносилац захтева). 

- Подаци о државним службеницима и намештеницима (општине ће ускратити приступ њиховим 

личним подацима (нпр. матични број, датум рођења, кућна адреса и број телефона, 

националност, подаци о здравственом стању, социјалном статусу и сл). 

- Подаци о исплатама (општина ће ускратити поједине личне податке лица која добијају исплате 

из буџета - број рачуна у банци, матични број, адреса становања). 

Када се захтевом траже информације из неког предмета који је у поступку, општина ће 

проценити да ли је нужно ускратити приступ информацији привремено, за време трајања 

поступка, ако би то могло угрозити даље вођење поступка. 
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С обзиром на то да није у потпуности могуће унапред предвидети сваку ситуацију у којој би било 

оправдано ускратити приступ некој информацији, напомињемо да је могуће да се и у оквиру 

других категорија информација, осим оних које су изричито наведене у овом поглављу, нађу 

неки подаци у које би био ускраћен приступ на основу заштите приватности лица на која се ти 

подаци односе. 

У вези са овим могућим изузецима нарочито истичемо да је Закон о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја предвидео могућност да се право на приступ информацијама 

ускрати уколико постоји претежнији интерес који се може 

супротставити интересу тражиоца (јавности) да зна. Ни у случају да постоји неки од тих 

интереса, не значи да ће приступ информацији бити по аутоматизму ускраћен, већ се примењује 

тзв. „троделни тест“ ( видети у Приручнику за примену Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, стр. 69 до 90). 

Могући разлози (интереси) за ускраћивање приступа из чланова 9, 13. и 14. Закона су: 

- Живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица (члан 9. ст. 1. тач. 1); 

- Спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење 

преткривичног поступка односно судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, 

вођење којег другог правно уређеног поступка, фер поступање и правично суђење (члан 9. ст. 1. 

тач. 2); 

- Одбрана земље, национална или јавна безбедност, међународни односи (члан. 9. ст. 1. тач. 3); 

- Способност државе да управља економским процесима у земљи, остварење оправданих 

економских интереса (члан 9. ст. 1. тач. 4) 

 

- Државна, службена, пословна и друга тајна, односно информација која је доступна само 

одређеном кругу лица (члан 9. ст. 1. тач. 5); 

- Спречавање злоупотребе права на приступ информацијама (члан 13); 

Право на приватност, на углед и које друго право лица на које се тражена информација лично 

односи (члан 14). 

 

19.    ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У  ПОСЕДУ 

 

Општина Горњи Милановац располаже информацијама које се налазе у следећим актима: 

решењима, уговорима, представкама странака, одлукама, документацији о запосленима, 

записницима, службеним белешкама и другима актима општине. 

 

Наведена документација настала у раду или у вези са радом општинских органа се налази у 

поседу Општинске управе општине Горњи Милановац класификована Листом категорија 

регистратурског материјала са роковима чувања. 

 

20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом 

општине Горњи Милановац и које се налазе на неком документу који је у поседу општине Горњи 

Милановац, може се поднети на неки од следећих начина: 

- У писаној форми на поштанску адресу:  Таковска бр. 2., 32300, Горњи Милановац, за овлашћено 

лице за слободан приступ информацијама, или предајом на Писарници општине Горњи 

Милановац, радним данима од 07.30 до 17.00 часова 

- Електронском поштом, poverenik@gornjimilanovac.rs  

- Усмено, на записник пред лицем овлашћеним за слободан приступ 

информацијама, у канцеларији бр.22, други спрат, радним данима између 07.30 и 15.30 часова 

Законске одредбе у вези са подношењем захтева и остваривањем права на приступ 

информацијама су следеће: 

mailto:poverenik@gornjimilanovac.rs
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1. Свако (нпр. домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за приступ 

информацијама; 

2. Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и што 

прецизнији опис информације која се тражи; 

3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информације; 

4. Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од 

следећег: увид у документ који садржи информацију, копија документа на којем се информација 

налази, обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о томе да ли је 

информација иначе доступна; 

5. У вези са остваривањем овог права могуће је наплатити трошкове умножавања и упућивања 

копије документа који садржи тражену информацију. 

6. Лице овлашћено за слободан приступ информацијама је дужно да поступи по захтеву без 

одлагања, а најдуже у року од, 15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене 

информације. Обавеза да се информација достави «без одлагања» је основна, и значи да ће 

Општинска управа општине Горњи Милановац одговорити по захтеву одмах чим буде у прилици 

да то учини; 

7. Лице овлашћено за слободан приступ информацијама је обавезно да или омогући приступ 

информацији или да донесе решење којим ће захтев у потпуности или делимично одбити из 

разлога који су одређени Законом о слободном приступу  

информацијама од јавног значаја. Игнорисање захтева и упућивање неформалних обавештења 

уместо поступања по захтеву није допуштено; 

8. У случају да лице овлашћено за слободан приступ информацијама донесе решење којим се 

захтев одбија или у случају да пропусти да донесе такво решење или удовољи захтеву у року, 

подносилац захтева има право да покрене управни спор. Управни спор се покреће подношењем 

тужбе Управном суду, у року од 30 дана од дана достављања решења, односно у року од 60 дана 

од истека рока у коме је требало поступити по захтеву; 

9. Подносилац захтева има право да покрене управни спор и у односу на закључак којим се његов 

захтев одбацује као неуредан, у року од 30 дана од дана достављања закључка. 

 

 

20.1  ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СЛОБОДАН ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац информације 

(грађанин и правно лице) може поднети писменим путем или га може саопштити усмено. 

 

1. Поступак: 

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја. 

Обрасци за подношење захтева налазе се на шалтеру писарнице. 

Захтев мора садржати: 

- назив органа власти: 

- име, презиме и адресу тражиоца, 

- што прецизнији опис информације која се тражи. 

Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

Писмени захтев се може поднети и лично на писарници општине. 

Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у записник који води 

овлашћено лице органа власти за приступ информацијама од јавног значаја. 

Тражилац од органа јавне власти може да захтева: 

- обавештење да ли поседује тражену информацију, 

- да омогући увид у документ који садржи тражену информацију, 

- да изда копију тог документа, 
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- да достави копију документа поштом или на други начин. 

 

 2. Одлучивање по захтеву 

 

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 

тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно изда му или упути копију тог документа. 

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту 

живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и 

животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му 

стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог 

документа. Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од 

дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид 

документ који садржи тражену информацију, да му изда односно упути копију тог документа, 

дужан  

је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана 

од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му 

на увид документ који садржи тражену информацију, издати, односно упути копију тог 

документа. 

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи 

тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. 

 

 

3. Накнада 

 

 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. 

 

 

 

Издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да 

плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. 

 

Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове. 

Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену информацију, 

ослобођени су: 

 

• новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, 

• удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају 

ради остваривања циљева удружења, 

• сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља 

становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона, односно ако 

се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету. 

 

 

 

 

4. Жалба 

 

 

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја у 

року од 15 дана од дана достављања решења органа власти.  
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 20.2    ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

 

ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Таковска бр.2 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

З А Х Т Е В 

ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам 

1):   

 

           обавештење да ли поседује тражену информацију, 

 

           увид у документ који садржи тражену информацију, 

 

           копију документа који садржи тражену информацију, 

 

           достављање копије документа који садржи тражену информацију2): 

                        □ поштом, 

                        □ електронском поштом, 

                        □ факсом, 

                        □ на други начин:3) _____________ 

 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који  олакшавају 

проналажење тражене информације) 

 

У Горњем Милановацу, 

дана _______ ___ године 

 _______________________________ 

Тражилац информације/име и презиме 

_________________________________ 

адреса 

_________________________________ 

други подаци о тражиоцу 

_________________________________ 

потпис 

______________________ 

1) У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да 

остварите. 

2) У кућици означити начин достављања копије докумената. 

3) Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања желите. 
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20.3       Шематски приказ поступка за приступ информацијама од јавног значаја 

 

 
 

 

 
 


