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      АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 
          72. 
 

 
На основу чл.28,29 и 35.Закона о јавној својини(„Службенигласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 – други закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020),члaна 3.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“ бр.16/18),члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службенигласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 40. Статута 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19)  и члана 143. 
Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, 
број 17/13)Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 10. 09. 2021.године,донела је : 
 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ КАТАСТАРСКЕ  
ПАРЦЕЛЕ 599/5 КО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се прибављању катастарске парцеле 599/5 КО ГорњиМилановац, површине 0.05,59 ха, 
по култури градско грађевинско земљиште у јавну својину Општине ГорњиМилановац, непосредно 
погодбом. 
 

Члан 2. 
 

Овлашћује се Комисија коју ће образовати Решењем Председник општине Горњи Милановац да 
у складу са Законом о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 
– други закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и Уредбом о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“ бр.16/18) спроведе поступак непосредне 
погодбе са носиоцем права на земљишту и да записник са предлогом Комисије о прибављању земљишта 
у јавну својину достави Општинском већу на даљи поступак,  у циљу доношења одлуке о прибављању 
непокретности у јавну својину. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на правну снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику општине 

Горњи Милановац”.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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          73. 
  

 
Наоснову члана 69.Закона о планирању и изградњи("Службени 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, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 49.Закона о основама својинско-правних 
односа ("Службени лист СФРЈ" бр. 6/80 и 36/90, "Службени лист СРЈ" бр. 29/96 и "Службени гласник РС", бр. 
115/2005 - др. закон) члана 99.Закона о општем управном поступку("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 
– аутентично тумачење),чл. 40.Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник 
општинеГорњиМилановац“ бр.3/19) и чл.143 Пословника о раду Скупштине Општине Горњи Милановац („Сл. 
Гласник општине ГорњиМилановац“,бр.17/13),Скупштина Општине ГорњиМилановац на седници одржаној 
10.09.2021. 2021.године доноси: 
 
 

 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност Општинској управи општине Горњи Милановац да са власником земљишта – 
титуларом послужног добра закључи Поравнање - споразум о накнади штете и установљавању стварне 
службености пролаза и постављања канализационoг вода преко к.п. бр. 436/2, 437/1 и 437/2 КО Неваде, као 
послужног добра, у корист Општине Горњи Милановац. 

 
II Овa Одлука ступа на правну снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи 

Милановац”.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

          74. 
 
 На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“  бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/21), члана 40. став 1 тачка 5.  и члана 145. Статута 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 3/2019) и члана 143. Пословника 
о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 17/2013),  
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 10.09.2021.године, донела је 
 

 
ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ВИСОКОНАПОНСКОГ ВОДА ЗА УВОЂЕЊЕ  
ПОСТОЈЕЋЕГ ДВ 110 KV БР. 1183 ТС “ЧАЧАК 3” – ТС ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ”  

У ТС 110/35/10 KV “ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 2” 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 
110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” у ТС 110/35/10 kV “Горњи Милановац 2” - (у даљем тексту: 
План). 
 

Члан 2. 
 

 План се разрађује за подручје површине од око 28,0 ha. Планирана је изградња два једносистемска вода, по 
принципу “улаз – излаз”, напонског нивоа 110kV, на релацији од постојећег далековода ДВ 110 kV брoj 1183 ТС 
“Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” до ТС 110/35 kV “Горњи Милановац 2”, дужине око 2x2 km. 
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 Оквирном (прелиминарном) границом Плана обухваћени су делови катастарских општине Горњи 
Милановац и Луњевица. У граници обухвата Плана је траса далековода, за заштитним појасом, просечне ширине од 
око 60 m (2x30 m), дужине око 2x2 km, оквирног планског обухвата од око 28,0 ha. 
 
 У оквирној граници обухвата Плана, налазе се: 

1. целе к.п.бр. 50039/1 и 50139/1 КО Горњи Милановац;  
2. делови к.п.бр. 50039/2, 50151/2, 50404/1, 50404/2, 50405, 50407/3, 50416, 50417, 50418/4, 50418/5, 50419, 

50422/1, 50422/5, 50422/6, 50422/7, 51833/1 и 51834 КО Горњи Милановац;  
3. целе к.п.бр.  457/2, 480/2, 480/3, 483/1 и 578/2 КО Луњевица; 
4. делови к.п.бр. 267/1, 267/2, 267/3, 270/1, 271, 272, 273, 313, 314/4, 443, 454, 455, 456/1, 456/2, 457/1, 457/3, 

458, 459, 476, 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 479/5,  480/1, 480/4, 481/2, 483/2, 489/1, 489/2, 490/2, 491, 492, 
506, 507/1, 507/3, 509/4, 510/3, 543, 545, 546/1, 546/4, 550, 555, 551/1, 566, 567, 568, 569, 571/1, 572, 573, 
575, 576, 578/1, 579/1, 579/2, 586, 587, 588/3, 589, 591, 592, 594, 595/2, 688, 690, 691, 692, 693/1, 693/2, 698, 
699, 700, 701, 703, 705, 706, 708/1, 708/2, 711/1, 711/2, 712, 714,  1814/2, 1826, 1835, 1836, 1851, 1852 и 
1870/2 КО Луњевица. 

 
 Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као оквирна (прелиминарна), а коначна граница 
планског подручја дефинисаће се приликом припреме нацрта планског документа.   

Члан 3. 
 

 Плански основ за израду представља Просторни план општине Горњи Милановац („Службени гласник 
општине Горњи Милановац“ број 5/12) и План генералне регулације за насељено место Горњи Милановац “Горњи 
Милановац 2015.” (“Службени гласник општине Горњи Милановац”, број 18/2013 и 17/2017). 
 Изградња планираног далековода, као линијског инфраструктурног објекта је у складу са планском 
документацијом ширег подручја и по хијерархији вишег реда.  
 За потребе Плана детаљне регулације, прибавиће се ажурне катастарске подлоге од надлежног РГЗ-СКН 
Горњи Милановац.   
 
 

Члан 4. 
 

 Планирање, уређење и коришћење простора засниваће се на начелима уређења и коришћења простора, 
утврђеним у чл. 3. Закона о планирању и изградњи и другој законодавној регулативи.  
 

Члан 5. 
 

 Основни циљ израде овог Плана детаљне регулације је утврђивање правила уређења и грађења, односно 
стварање планског основа за: 

 утврђивање површине јавне намене, односно доношења решења о утврђивању јавног интереса; 
 издавање одговарајућих дозвола, у складу са  смерницама из планова ширег подручја, локационим 

условима и условима надлежних институција. 
 

Члан 6. 
 

 Планом ће се разрадити трасе далековода са заштитним појасом, у коме се утврђују посебна правила и 
услови коришћења и уређења простора у циљу обезбеђења несметаног функционисања електроенергетског 
објекта, далековода 110 kV и заштите окружења.  

 
Члан 7. 

 
 Рок за израду материјала за рани јавни увид износи 60 дана од дана доношења Одлуке о изради Плана, а 
рок за израду нацрта плана износи 120 дана од дана завршетка фазе раног јавног увида, не урачунавајући време 
потребно за спровођење законске процедуре. 
 

Члан 8. 
 

 Средства за израду Плана детаљне регулације сноси Акционарско друштво “Електромрежа Србије”, 
Београд, Кнеза Милоша бр. 11.  
 Носилац израде је Општинска управа општине Горњи Милановац, Одељење урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове. 
 

Члан 9. 
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 Нацрт Плана биће изложен на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. 
Подаци о начину излагања на јавни увид биће објављени у дневном и локалном листу. 
 Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Члан 10. 
 

 Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, на основу претходно 
утврђених критеријума и Одлуке, коју је донео орган надлежан за припрему плана и програма, по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 
 

Члан 11. 
 

План детаљне регулације израдиће се у осам (8) истоветих примерка.  
 

Члан 12. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељењеза урбанизам, комунално-стамбене  
и имовинско-правне послове 
Број: 4-02-350-251/2021 
Датум: 02.08.2021.год. 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

за изградњу високонапонског вода за увођење 
постојећег ДВ 110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” 

у ТС 110/35/10 kV “Горњи Милановац 2” 
 
1. Приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за 
изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” у ТС 
110/35/10 kV “Горњи Милановац 2”. 
 
2. У оквиру Стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине, у складу са критеријумима за 
одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене. 
 
3. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације  за изградњу 
високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” у ТС 110/35/10 
kV “Горњи Милановац 2”, садржаће елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ( „Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10) и то: 
полазне основе стратешке процене; 
општи и посебни циљеви стратешке процене  и избор индикатора; 
процена могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину; 
смернице за процену утицаја пројекта на животну средину; 
програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг); 
приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 
приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта разматраних 
варијантних решењаи приказ начина на који су питања животне средине укључена у план; 
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закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени представљенена начин разумљив 
јавности; 
друге податке од значаја за стратешку процену. 
 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног Плана. 
 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана део је документације која се 
прилаже уз План. 
 
4. Носиоца израде Извештаја о стратешкој процени одредиће Акционарско друштво “Електромрежа Србије”, 
Београд, Кнеза Милоша бр. 11, које сноси све трошкове.  
 
Носилац израде ће дефинисати методологију и састав стручног тима за израду Извештаја о стратешкој процени и 
дужан је да исти изради паралелно са израдом Плана детаљне регулације за изградњу високонапонског вода за 
увођење постојећег ДВ 110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” у ТС 110/35/10 kV “Горњи Милановац 
2”. 
  
5. У току израде Извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и 
заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту 
животне средине. Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен на јавни увид заједно са јавним увидом у 
Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
број 135/04 и 88/10). 
 
6. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације изградњу високонапонског вода за 
увођење постојећег ДВ 110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” у ТС 110/35/10 kV “Горњи Милановац 
2”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Изради предметног Плана приступиће се на основу Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације 
изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110 kV бр. 1183 ТС “Чачак 3” – ТС Горњи Милановац” у ТС 
110/35/10 kV “Горњи Милановац 2”. 
 На основу члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 
135/04 и 88/10), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене  и имовинско-правне послове, у поступку доношења 
овог Решења, имајући у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни 
пројекти одређени прописима којима се уређују процена утицаја на животну средину, утврдило је да предметни 
план детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези 
стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10). 
 
 Извештај о стратешкој процени утицаја садржаће елементе члана 12. став. 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10). 
 
 Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, број 135/04 и 88/10) дана 18.06.2021. године, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне 
послове, доставило је Предлог решења о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину предметног плана Органу надлежном за послове заштите животне средине. 
 У прописаном року, а у складу са чланом 11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), пристигло је мишљење од Органа надлежног за послове 
заштите животне средине, који се сагласио са садржином предложеног решења.  
 
 На основу наведеног, а узимајући у обзир достављено мишљење, Одељење за имовинско-правне послове, 
урбанизам и стамбено-комуналне послове донело је Решење, као у диспозитиву. 
 
    НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, 
   КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО 
                        ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
                Зоран Дрињаковић  
 
 

                                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                                        Дејан Вељовић с.р.   
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          75. 
 
На основу члана 60. Закона о превозу путника у друмском саобраћају  ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), члана 20 и 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије" бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), чланa 40. Статута општине 
Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр. 3/2019) и члана 143. Пословника о раду 
Скупштине општине Горњи Милановац („Сл. Гласник општине Горњи Милановац“, бр. 17/2013), по претходно 
добијеној сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 344-08-88848/2018-03 од 
26.01.2021. године, Скупштина општине ГорњиМилановац, на седници одржаној 10. 09 .2021.године, донела је 
 

 
ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ СТАЈАЛИШТА КОЈА СЕ МОГУ КОРИСТИТИ  
У МЕЂУМЕСНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одређују се стајалишта која се могу користити за међумесни превоз, постављање и 

одржавање стајалишта и услови експлоатације. 
 

 
АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА 

 
Члан 2. 

 
Аутобуско стајалиште је изграђен простор ван коловоза или прописно обележена површина на коловозу, 

намењена за заустављање аутобуса ради укрцавања и искрцавања путника и утовара и истовара пртљага. 
 

Члан 3. 
 

Аутобуско стајалиште мора имати прописане ознаке и изграђену, односно означену саобраћајну површину 
за заустављање аутобуса, истакнут назив, извод из реда вожње и испуњавати друге услове прописане Законом  о 
превозу у друмском саобраћају и овом Одлуком. 

Поред елемената из става 1. Овог члана, аутобуско стајалиште мора имати надстрешницу, уздигнуту 
површину за путнике и корпу за отпатке. 

Приликом утврђивања назива аутобуског стајалишта узимају се у обзир ранији, општеприхваћени називи, 
усвојени називи за део насељеног места или називи објеката који се налазе у њиховој непосредној близини. 

Извод из реда вожње дужан је поставити превозник. 
 

Члан 4. 
 

Аутобуско стајалиште се гради одвојено за сваки смер саобраћаја, а изван насеља и са прописаним 
минималним продуженим нагибом. 
 

Члан 5. 
 

Аутобуско стајалиште не може да се гради на унутрашњим странама кривине пута, на местима где је 
извучена пуна линија на средини коловоза, односно у зонама које су на путу обележене саобраћајним знацима 
опасности. 
 

Члан 6. 
 

Стајалишта која се могу користити у међумесном превозу путника наведена су у регистру који је саставни 
део ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
 

Изградња аутобуског стајалишта на државном путу врши се уз сагласност управљача државног пута. 
Да би се аутобуско стајалиште сматрало стајалиштем мора имати пратећу пројектну документацију којом 

се потврђује испуњеност услова прописаним Законом о безбедности саобраћаја и Правилником о ближим 
саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и 
аутобуских стајалишта. 
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Уколико се аутобуско стајалиште изграђује на предлог превозника који обавља међумесни превоз, 
трошкове изградње аутобуског стајалишта сноси превозник. 
 

НАДЗОР 
 

Члан 8. 
 
 Послове надзора, који су у надлежности општине, врши Општинска управа, преко инспектора за друмски 
саобраћај. 
 У вршењу инспекцијског надзора, општински инспектор за друмски саобраћај има дужности и овлашћења 
која су му поверена Законом о превозу путника у друмском саобраћају.  
 

Члан 9. 
 

Саобраћајни инспектор овлашћен је и дужан да: 
1) Врши преглед стајалишта и контролише да ли поменута стајалишта имају одговарајућу пројектну 
документацију од овлашћеног лица; 
2) Забрани употребу стајалишта до испуњавања услова који су предвиђени Законом и овом Одлуком; 
 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 

Новчаном казном у износу од 150.000 динара, казниће се правно лице: 
1) које не изврши обавезу у погледу изградње, одржавања и обележавања стајалишта прописаним чланом 

7. став 1 и 4 ове Одлуке, 
 

Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу, за прекршај из 
члана 7. став 1 и 4 ове Одлуке, 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању стајалишта која се могу користити у 
јавном превозу путника („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр.2/96, 4/2001, 1/2004 и 24/2011). 
 

Члан 12. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном ласнику општине Горњи 
Милановац “ 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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РЕГИСТАР 
АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОЈА СЕ МОГУ КОРИСТИТИ У 

МЕЂУМЕСНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 
 

I ПУТНИ ПРАВАЦ М-22 „ИБАРСКА МАГИСТРАЛА“ 
 
Ред.  Називстајалишта    Насељеноместо 
бр. 

1   2      3 

1.   Угриновци     Угриновци 
2.  Рељинци     Рељинци 
3.  Заграђе     Заграђе 
4.  Брезовица     Брезовица 
5.  Рудник     Рудник 
6.  Рудник-раскрсница    Рудник 
7.  Мајдан     Мајдан 
8.  Сврачковци     Сврачковци 
9.  Млаковац     Брусница 
10.  Семедраж-национал   Семедраж 
11.   Брђани-кафана    Брђани 
12.  Колонија     Брђани 

 
II ЛИПОВАЦ-ВРАЋЕВШНИЦА-Г.МИЛАНОВАЦ-ПРАЊАНИ-ГОЈНА ГОРА 
 
1.  Враћевшница    Враћевшница 
2.  ДоњаВрбава    ДоњаВрбава 
3.   Г.Врбава     Г.Врбава 
4.   Рапајбрдо     Грабовица  
5.  Рањац      Неваде 
6.  Петикилометаркафана   Неваде 
7.   Конфекција     Г.Милановац 
8.  Фад      Г.Милановац 
9.  Плавимост     Г.Милановац 
10.  “Југопетрол“     Г.Милановац 
11.  Брусницабазен    Брусница 
12.  Брусницазадруга    Брусница 
13.  Срчаник     Клатичево 
14.  Клатичево     Клатичево 
15.  Клатичево-цигла    Клатичево 
16.  Таково-вотка    Таково 
17.  Таково-пошта    Таково 
18.  Лочевци     Таково 
19.  Бершићи     Бершићи 
20.  Брезна-задруга    Брезна 
21.  Теочин-Мицинакафана   Теочин 
22.  Жижовићи     Леушићи 
23.  Леушићи     Леушићи 
24.  Прањани-задруга    Прањани 
25.  Таблица     Прањани 

1   2      3 

26.  Храстовбрег    Прањани 
27.  Каменица     Каменица 
28.  Каменица-школа    Каменица 
29.  Г.Гора-дом     ГојнаГора 
30.  Шиљковица     ГојнаГора 
31.  Кевуљскекуће    ГојнаГора 
32.  Пејчевићи     ГојнаГора 
33.  Шумаљковина    ГојнаГора 
34.  Јовичићи     ГојнаГора 
35.  Шишовићакоса    ГојнаГора 
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III ПУТНИ ПРАВАЦ КАЛИМАНИЋИ-БОЉКОВЦИ 
 
1.  Калиманићи     Калиманићи 
2.  Врнчани     Врнчани 
3.  Ручићи I     Ручићи 
4.  Бољковци I     Бољковци 
 

 
IV ПУТНИ ПРАВАЦ ДОЊА ВРБАВА – БЕЛО ПОЉЕ 
 
1.  Ћућинакућа     БелоПоље 

 
V ПУТНИ ПРАВАЦ БЕРШИЋИ-ГАЛИЧ 
 
1.   Галич-продавница    Бершићи 
2.  Локва      Бершићи 
3.  Марићи     Бершићи 
4.  Остојићи     Бершићи 
5.  Белобрдо     Бершићи 

 
VI ПУТНИ ПРАВАЦ БЕРШИЋИ – ОЗРЕМ – РАЈАЦ 
 
1.   Озрем-продавница    Озрем 

 
VII ПУТНИ ПРАВАЦ САСТАВЦИ – ЛЕУШИЋИ 
 
1.   Саставци     Прањани  
2.   Шишовићаводеница   Прањани 
3.   Маћићи     Прањани 
4.  Ридови     Прањани 
5.  Раскрсница     Прањани 

 
 
 
 
 
 
VIII ПУТНИ ПРАВАЦ БЕРШИЋИ – ГОРЊИ БАЊАНИ 

1   2      3 

1.  Бершићи     Бершићи 
2.  Лозањ- Нешковићакућа   Лозањ 
3.  Лозањ     Лозањ 
4.  Бучје      Лозањ 
5.  ГорњиБањани    ГорњиБањани 
 

 
IX ПУТНИ ПРАВАЦ БЕЛАНОВИЦА – АРАНЂЕЛОВАЦ 
 
1.   Драгољ-Врба    Драгољ 

 
X ПУТНИ ПРАВАЦ РУДНИК – ЈАРМЕНОВЦИ 
 
1.   Рудник-варошица    Рудник 
2.  Саставци     Рудник 

 
XI ПУТНИ ПРАВАЦ ЈЕЉЕН – СРЕЗОЈЕВЦИ – ТЕОЧИН 
 
1.   Рубаковићапут    Срезојевци 
2.  Срезојевци-школа    Срезојевци  
3.  Трафостаница    Срезојевци 
4.  Зоринавикендица    Срезојевци 
5.  Васковаглавица    Срезојевци 
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6.  Бор      Срезојевци 
7.  Овчица     Срезојевци 

 
XII ПУТНИ ПРАВАЦ ПРАЊАНИ-КАМЕНИЦА 
 
1.  Браловићакуће    Прањани 
2.  Суваврба     Прањани 
3.  Којивићагрм    Прањани 
4.  Чесма      Прањани 

 
XIII ПУТНИ ПРАВАЦ ПРАЊАНИ-КАТРИЋИ 
 
1.  Јеремићаорница    Прањани 
2.  ШколаКатрићи    Прањани 
3.  Ерићараскрсница    Прањани 
4.  Црвеназемља    Прањани 
5.  Тришовићи     Прањани 
6.  Катрићи     Прањани 

 
XIV ПУТНИ ПРАВАЦ УЛИЦА ЉУБИЋСКА У Г.МИЛАНОВЦУ 
 
1.  Подрум     Г.Милановац 
2.   ПИК „Таково“    Г.Милановац 
3.  Болница     Г.Милановац 

 
 

          76. 
 
 На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“  бр. 72/2009, 
81/2009-исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/21), члана 40. став 1. тачка 5.  и члана 145. 
Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 3/2019) и члана 143. 
Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 
17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 10.09.2021.године, донела је 
 

 
ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПОВРШИНСКИ КОП ДАЦИТА „РИЏИНАЦ“ У ЗАГРАЂУ 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације за површински коп дацита „РИЏИНАЦ“ у Заграђу (у даљем 
тексту: План). 
 

 
Члан 2. 

  
 Оквирном (прелиминарном) границом Плана обухваћена је цела к.п.бр. 169/12 КО Заграђе; површине 
21.728 m². 
 Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као оквирна (прелиминарна), а коначна граница 
планског подручја дефинисаће се приликом припреме нацрта планског документа.   
 

Члан 3. 
 

 Плански основ за израду представља Просторни план општине Горњи Милановац („Службени гласник 
општине Горњи Милановац“ број 5/12) . 
 Експлоатација дацита на површинском копу ће се вршити у складу са планском документацијом ширег 
подручја и по хијерархији вишег реда.  
 За потребе Плана детаљне регулације, прибавиће се ажурне катастарске подлоге од надлежног РГЗ-СКН 
Горњи Милановац.   
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Члан 4. 

 
 Планирање, уређење и коришћење простора засниваће се на начелима уређења и коришћења простора, 
утврђеним у чл. 3. Закона о планирању и изградњи и другој законодавној регулативи.  

 
Члан 5. 

 
 Основни циљ израде овог Плана детаљне регулације је утврђивање правила уређења и грађења, односно 
стварање планског основа за издавање одговарајућих дозвола, у складу са  смерницама из планова ширег подручја, 
локационим условима и условима надлежних институција. 
 

Члан 6. 
 

 Планом ће се разрадити простор површинског копа дацита, као архитектонско грађевинског камена, на 
коме ће се утврдити посебна правила и услови коришћења и уређења простора у циљу обезбеђења несметаног 
функционисања са окружењем.  

 
Члан 7. 

 
 Рок за израду материјала за рани јавни увид износи 60 дана од дана доношења Одлуке о изради Плана, а 
рок за израду нацрта плана износи 120 дана од дана завршетка фазе раног јавног увида, не урачунавајући време 
потребно за спровођење законске процедуре. 
 

Члан 8. 
 

 Средства за израду Плана детаљне регулације сноси PD „GM DAREX TRANS“doo из Заграђа. 
 Носилац израде је Општинска управа општине Горњи Милановац, Одељење урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове. 
 Обрађивач Плана биће одабран од стране инвеститира.  
 

Члан 9. 
 

 Нацрт Плана биће изложен на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. 
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у средствима јавног 
информисања и на званичној интернет страници Општине Горњи Милановац 

Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и изградњи. 
 

Члан 10. 
 

 Приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, на основу претходно утврђених 
критеријума и Одлуке, коју је донео орган надлежан за припрему плана и програма, по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине. 
 

Члан 11. 
 

План детаљне регулације израдиће се у четири (4) истоветих примерка.  
 

Члан 12. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељењеза урбанизам, комунално-стамбене  
и имовинско-правне послове 
Број: 4-02-350-252/2021 
Датум: 02.08.2021.год. 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

за за површински коп дацита „РИЏИНАЦ“ у Заграђу  
 
 
1. Приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за 
површински коп дацита „РИЏИНАЦ“ у Заграђу (у даљем тексту: План). 
2. У оквиру Стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине, у складу са критеријумима за 
одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене. 
3. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације  за површински коп 
дацита „РИЏИНАЦ“ у Заграђу, садржаће елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину ( „Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10) и то: 
-полазне основе стратешке процене; 
-општи и посебни циљеви стратешке процене  и избор индикатора; 
-процена могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину; 
-смернице за процену утицаја пројекта на животну средину; 
-програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг); 
-приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 
-приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта разматраних 
варијантних решењаи приказ начина на који су питања животне средине укључена у план; 
-закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени представљенена начин разумљив 
јавности; 
-друге податке од значаја за стратешку процену. 
 У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца животне 
средине (ваздух, вода, земљиште) у границама предметног Плана. 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана део је документације која се 
прилаже уз План. 
4.Носиоца израде Извештаја о стратешкој процени одредиће PD „GM DAREX TRANS“doo из Заграђа, које сноси све 
трошкове.  
             Носилац израде ће дефинисати методологију и састав стручног тима за израду Извештаја о стратешкој 
процени и дужан је да исти изради паралелно са израдом Плана детаљне регулације за површински коп дацита 
„РИЏИНАЦ“ у Заграђу. 
5. У току израде Извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и 
заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту 
животне средине. Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен на јавни увид заједно са јавним увидом у 
Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
број 135/04 и 88/10). 
6. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације изградњу за површински коп дацита 
„РИЏИНАЦ“ у Заграђу. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Изради предметног Плана приступиће се на основу Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације 
за површински коп дацита „РИЏИНАЦ“ у Заграђу. 
 На основу члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 
135/04 и 88/10), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене  и имовинско-правне послове, у поступку доношења 
овог Решења, имајући у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни 
пројекти одређени прописима којима се уређују процена утицаја на животну средину, утврдило је да предметни 
план детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези 
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стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10). 
 Извештај о стратешкој процени утицаја садржаће елементе члана 12. став. 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10). 
 
 Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, број 135/04 и 88/10) дана 18.06.2021. године, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне 
послове, доставило је Предлог решења о приступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину предметног плана Органу надлежном за послове заштите животне средине. 
 У прописаном року, а у складу са чланом 11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), пристигло је мишљење од Органа надлежног за послове 
заштите животне средине, који се сагласио са садржином предложеног решења.  
 
 На основу наведеног, а узимајући у обзир достављено мишљење, Одељење за имовинско-правне послове, 
урбанизам и стамбено-комуналне послове донело је Решење, као у диспозитиву. 
 
 
 
  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, 
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО 
                     ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ         
             Зоран Дрињаковић  
 
 

                                                 НАЧЕЛНИК  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                          Дејан Вељовић с.р. 

 
 

          77. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – 
др. закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Г.Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 3/19) и члана 
185.Пословника о раду Скупштине општине („Сл. гласник општине Г.Милановац“, бр. 17/13), Скупштина општине 
Горњи Милановац, на седници одржаној 10. 09. 2021. године, донeла је 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
У  Пословнику о раду Скупштине општине Горњи Милановац (Сл. гласник општине Горњи Милановац број 
17/2013), у члану 66. став1. после тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи: 
„7. Комисија за родну равноправност“ 
Досадашње тачке 7-11. постају тачке 8-12. 

Члан 2. 
После члана 72. Додаје се члан 72а који гласи: 
„Члан 72а 
Комисија за родну равноправност има председника и четири члана. 
Комисија предлаже, разматра и даје мишљење на предлоге одлука и других аката са становишта остваривања 
родне равноправности и њиховог утицаја на положај и реализацију права жена и мушкараца.“ 

Члан 3. 
  У члану 90. став 1 мења се и гласи: 
„Предлози који се упућују председнику Скупштине општине ради  увршћивања у дневни ред седнице, достављају 
се у писаном или електронском облику у два примерка у форми у којој га Скупштина усваја, са образложењем, у 
складу са овим Пословником.“ 

Члан 4. 
У члану 92. став 1.мења се и гласи: 
„Председник Скупштине општине сазива седницу Скупштине општине писаним или електронским позивом.“ 
Став 4. „брише се“ 
 

Члан 5. 
Додаје се  члан 92а који гласи:  
„Члан 92a 
     У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, председник Скупштине може заказати 
седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева.  
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Захтев за сазивање седнице из става 1. овог члана мора да садржи разлоге који оправдавају хитност 
сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем  

У предлогу дневног реда седнице из става 1. овог члана, могу бити само тачке дневног реда које се односе 
на ситуације које оправдавају хитност у сазивању седнице. 

Минималан рок за сазивање седнице Скупштине, из става 1. овог члана, не односи се на сазивање седнице 
Скупштине у условима проглашене ванредне ситуације.“ 

Члан 6. 
         Члан 99. Мења се и гласи: 
„Члан 99. 

Председник Скупштине отвара седницу Скупштине и на основу службене евиденције о присутности 
одборника и пријаве одборника о присуству седници путем електронског система (у даљем тексту: електронски 
систем), утврђује да ли седници присуствује већина од укупног броја одборника, односно да ли постоји кворум за 
рад Скупштине и обавештава Скупштину који одборници су оправдали одсуство.  

За рад Скупштине потребан је кворум, односно уколико је на седници Скупштине општине присутно више 
од половине од укупног броја одборника. 

Кворум се утврђује применом електронског система, на тај начин што је сваки одборник дужан да се, на 
захтев председника Скупштине, идентификује пријавом на електронски систем.  

Уколико електронски систем није у функцији, о чему председник Скупштине обавештава одборнике, 
кворум се утврђује пребројавањем одборника или прозивком.  

Ако се утврди да није присутан довољан број одборника за рад Скупштине општине, председник 
Скупштине одлаже почетак седнице док се кворум не обезбеди, а најдуже два часа. 

 Уколикосе утврди да ни после одлагања, на седници није присутна потребна већина одборника, 
председник Скупштине одлаже седницу за одговарајући дан и сат, што ће присутним одборницима усмено 
саопштити, а одборницима  који не присуствују седници ће обавештење о термину одлагања седнице доставити 
писаним или електронским путем.“ 

Члан 7. 
            Додају се чланови 99а, 99б и 99в који гласе: 
„Члан 99а 

Одборник је дужан да се, пре почетка седнице, пријави на електронски систем, а по отварању седнице 
уколико председник Скупштине установи да се неки одборник није пријавио, дужан је да то учини на захтев 
председника Скупштине. 
         Приликом сваког изласка из сале и напуштања седнице Скупштине, одборник је дужан да се одјави, односно 
пријави на електронски систем при поновном уласку у салу. 

Уколико се одборник при уласку и изласку из сале Скупштине не одјави на начин из става 1. и 2. овог члана, 
председник Скупштине ће га, на основу мониторског извода, опоменути да то уради.  

Одборнику који не поступи у складу са опоменом из претходног става , Скупштина може, на предлог 
председника, изрећи меру искључења одборничке јединице.  

Члан 99б 
            „Одборник је дужан да се за време трајања седнице Скупштине стара о свом електронском идентитету и 
учини га недоступним другим особама.  

„Одборнику који злоупотреби електронски начин пријаве, пријављујући другог одборника или изврши 
злоупотребу електронског система на други начин, Скупштина може да, на предлог председника, изрекне меру 
искључења одборничке јединице.  

Мера искључења одборничке јединице односи се само на тачку у току које је учињена злоупотреба 
електронског система.  

            Гласање за које је извршена злоупотреба биће поништено и одмах ће се приступити идентификацији 
одборника и поновном гласању. 
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   Члан 99в  

„Одборник је дужан да одмах пријави секретару Скупштине уколико има проблема са пријавом или одјавом 
на електронски систем у својој одборничкој јединици.  

Надлежна служба ће, због наступања разлога из става 1. овог члана, одборнику омогућити несметан рад на 
одређеној одборничкој јединици електронског система. „ 

Члан 8. 
               Члан 108. мења се и гласи: 
„Члан 108. 
Пријава за реч подноси се председнику Скупштине чим расправа почне и може се подносити све до закључења 
расправе. 
Одборник се пријављује за реч употребом електронског система, притиском на одговарајући тастер одборничке 
јединице. 
Уколико електронски систем није у функцији, одборник се за реч пријављује дизањем руке. 
Председник Скупштине даје реч говорницима према редоследу пријављивања, осим председнику општине и 
заменику председника општине којима даје реч чим је затраже.“ 

Члан 9. 
Додаје се  члан 108 а који гласи: 
„ 108а 
Говорник може да говори са говорнице или са свог места., изузев известилаца по тачки дневног реда који могу да 
говоре искључиво са говорнице.“ 

Члан 10. 

У члану109. додаје се став 6. који гласи: 

„Мерење времена говора врши се путем електронског система. 

Уколико мерење времена у електронском систему не функционише приступа се мануелном рачунању 
времена, у складу са овим Пословником.“ 

Члан 11. 

У члану 125. став 2. мења се и гласи: 

         „ О дану и часу наставка прекинуте седнице, председник Скупштине општине може обавестити одборнике 
истовремено са одређивањем прекида или накнадно писаним или електронским путем.“ 
 

Члан 12. 

Члан 135. мења се и гласи: 

„Члан 135. 

Јавно гласање се спроводи употребом електронског система, дизањем руке или прозивањем.  

Јавно гласање употребом електронског система врши се на начин одређен овим Пословником.  

Дизањем руке гласа се на начин одређен овим Пословником, и то само ако систем за електронско гласање 
није у функцији, ако се седница одржава у просторији у којој нема таквог система или ако Скупштина претходно о 
томе одлучи.  

На захтев одборника Скупштина може, без претреса, одлучити да се гласа прозивком, на начин одређен 
овим Пословником.“ 

Члан 13. 

Додаје се  члан 135 а који гласи: 



Број 19/2021   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 18 

„ 135а 

Гласање употребом електронског система врши се након што председник Скупштине објави почетак 
гласања, тако што одборници гласају "за", "против" или "уздржан" у одборничкој јединици.  

Време за гласање употребом електронског система траје док председник Скупштине не закључи гласање.  

Након закључења гласања, председник Скупштине саопштава резултат гласања.  

Резултат сваког гласања приказује се на мониторима.  

Рачунарски извод сваког гласања доставља се организационој јединици општинске управе надлежној за 
скупштинске послове, ради достављања одборничким групама, на њихов захтев, као и стављања на увид 
представницима средстава јавног информисања.“ 

Члан 14. 

У члану 151. у ставу 1. после речи „писаном“ додају се речи „или електронском“ 

 

Члан 15. 

Додаје се  члан 185 а који гласи: 

„ 185а 

Ако неко питање у вези са радом Скупштине није уређено овим Пословником, Скупштина ће се о том  питању 
претходно изјаснити посебном одлуком већином гласова од укупног броја одборника.“ 
                                                      Члан 16. 
Измене и допуне Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ступају на снагу осмог дана од дана  
објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
 
                          

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021 
 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

          78. 
 

„На основу чланова 20. став 1. тачка 15) и 32. став1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 29.став 1. тачка 3), члана 41.став 1. 
тачка 5), члана 42.став 1. тачка 5), члана 43. и члана 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, начину и организацији рада 
штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), чланова 40. и 145. Статута општине Горњи 
Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр. 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине 
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи 
Милановац, на седници одржаној 10. 09. 2021. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

I У Одлуци о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи 
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 19/2020), у ставу II, тачке 6. и 8., мењају се и гласе: 

 
 „6. ДејанМарковић, начелникПолицијскестанице у ГорњемМилановцу,“ и 
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 „8. Владета Јовановић, представник Подручневатрогасноспасилачкејединице у ГорњемМилановцу,“.  
 
II У осталомделуОдлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине 

Горњи Милановац, остаје непромењена.  
 
III Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

ГорњиМилановац“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

 

          79. 
 
На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број: 62/2006, 65/2008 - др. 
закон, 41/2009,  112/2015, 80/17 и 95/18 –др. закон), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије – Управе за пољопривредно земљиште број: 320-11-7579/2021-14 од 19. августа 
2021. године, чланова 40. и 145. Статута Општине Горњи Милановац („Службени гласник Општине Горњи 
Милановац“, број: 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине Општине Горњи Милановац („Службени 
гласник Општине Горњи Милановац“, број: 17/2013), Скупштина Општине Горњи Милановац на седници одржаној 
10. 09. 2021. Године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

  I УСВАЈА СЕ  програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине 
Горњи Милановац за 2021. годину. 

 
  II Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

          80. 
 
На основу члана 63. Закона о јавним предузећима (”Сл. гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 
чланова 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац”, бр. 3/2019 
) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи 
Милановац", бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 10.09.2021. године, донела 
је 
 
 
 

     Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“ Горњи 
Милановац за 2020. годину који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 3520/2 од 30.06.2021. 
 
 II Ово решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

          81. 
 

На основу члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број: 15/16 и 88/19), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), чланова 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац”, 
бр. 3/2019 ) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине 
Горњи Милановац", бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 10. септембра 2021. 
године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац за 
2021. годину, које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 4482 од 18. 08. 2021. године. 

 
II Ово Решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“ 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 

 

          82. 
 

На основу члана  61. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 40. 
Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ број 3/19), члана 15. Статута 
Јавно комуналног редузећа „Горњи Милановац“ Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, број 24/2017) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени 
гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 
10. 09. 2021. године, донела је 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
  I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Посебног Програма коришћења субвенција ЈКП „Горњи 
Милановац“ Горњи Милановац за 2021. годину, које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 4483 
од 18. 08. 2021. године  
 
              II Ово Решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
  
  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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          83. 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац 
(„Службени Гласник општине Горњи Милановац“ број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници 
одржаној 10. 09.  2021. године, донела је  

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац 

 
 

I РАЗРЕШАВА СЕ Иван Лазић, дипломирани економиста из Горњег Милановца функције в. д директора ЈКП 
„Горњи Милановац“ Горњи Милановац даном ступања на функцију директора ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи 
Милановац. 

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

 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредби члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/2019) којима је прописано да 
је надлежност Скупштине општине да именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавих предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у 
складу са Законом. 

 
Скупштина општине Горњи Милановац, поступајући по пресуди Вишег суда у    Чачку бр. 6 П1. бр. 4/2020 од 02. 09. 
2020. године, потврђене пресудом Апелационог суда у Крагујевцу бр. Гж1 3333/20 од 02.03.2021.године, на седници 
одржаној 08. 06. 2021. године, донела је Одлуку којим се поништава као незаконито решење СО Горњи Милановац 
бр. 2-06-85/2018 од 14.09.2018.године о именовању Ивана Лазића за директора ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи 
Милановац. Истом Одлуком је предвиђено да Иван Лазић  наставља да обавља дужност в. д. директора ЈКП ,,Горњи 
Милановац“ до именовања директора по спроведом јавном конкурсу. 
 
  С обзиром да је изборни поступак по  јавном конкурсу  за именовање директора ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи 
Милановац окончан и да ће Скупштина општине Горњи Милановац донети решење о именовању директора ЈКП 
„Горњи Милановац“ Горњи Милановац, то је Скупштине општине Горњи Милановац, у складу са Законом, одлучила 
као у диспозитиву. 
 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Чачку у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења.  

 
 

 
      

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 

 
 
 
 
 



Број 19/2021   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 22 

          84. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине 
Горњи Милановац“, број 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац 
(„Службени Гласник општине Горњи Милановац“ број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници 
одржаној 10. 09. 2021. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању  директора ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац 

 
 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Иван Лазић, дипломирани економиста из Горњег Милановца на функцију директора ЈКП 
„Горњи Милановац“ Горњи Милановац на период од четири године. 

 
II Ово Решење је коначно. 
 
III Именовани ступа на функцију осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 
 
IV Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику општине Горњи 

Милановац“ и на интернет презентацији општине Горњи Милановац. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредби члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 23/2016) којима је прописано да 
је надлежност Скупштине општине да именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавих предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у 
складу са Законом. 

 
Скупштина општине Горњи Милановац на седници која је одржана 08.06.2018.године донела је Одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац. Такође, на истој 
седници образована је Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи 
Милановац са задатком да спровде изборни поступак за именовање директора овог јавног предузећа и Скупштини 
општине Горњи Милановац достави ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила 
мерила за избор директора као и записник о спроведеном изборном поступку. Јавни конкурс објављен је у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, у дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије као и на интернет презентацији општине Горњи Милановац.  

 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац је по 

истеку рока за подношење пријава констатовала да су на јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Горњи 
Милановац“ Горњи Милановац благовремено поднете две пријаве и то пријава Ивана Лазића, дипломираног 
економисте из Горњег Милановца и Биљане Грујовић, професора техничког образовања из Горњег Милановца. 
Увидом у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора који су приложени уз пријаву, 
Комисија је констатовала да обе пријаве садрже сву потребну документацију предвиђену јавним конкурсом за 
избор директора ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац. 

 
Комисија је сходно члану 40. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) 

саставила списак кандидата међу којима се врши изборни поступак на који је уврстила кандидате Ивана Лазића  и 
Биљану Грујовић с обзиром да су испунили прописане услове за именовање директора ЈКП „Горњи Милановац“ 
Горњи Милановац. Сходно Уредби о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, 
број 65/2016) и у складу са Законом  о јавним предузећима Комисија је спровела изборни поступак увидом у 
податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, као и писменом и усменом провером стручне 
оспособљености, знања и вештина кандидата. Кандидат Иван Лазић је учествовао у поступку писмене и усмене 
провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, а кандидаткиња Биљана Грујовић, иако уредно 
позвана, није учествовала у поступку писмене и усмене провере стручне оспособљености, знања и вештина. 

 
Након спроведеног изборног поступка, Комисија је на основу члана 41. став1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Службени гласник РС“, број 65/2016) утврдила Ранг листу кандидата за именовање директора ЈКП 
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„Горњи Милановац“ Горњи Милановац, на којој се под бројем 1. налази кандидат Иван Лазић са просечном оценом 
2,56 а под бројем 2. кандидаткиња Биљана Грујовић са просечном оценом 0,58. 
 
 Склупштина општине је, имајући у виду изборни поступак који је спровела Комисија за спровођење конкурса за 
избор директора ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац и утврђену Ранг листу кандидата за именовање 
директора ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац,   одлучила  као у диспозитиву овог решења. 
 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Чачку у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. 

 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021 
 

 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
 
 

 

          85. 
 

На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 40. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине  Горњи Милановац“ број 3/19) 
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 10. 09. 2021. годнне, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА АНЕКСА I УГОВОРА О 

УДРУЖИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ 
„АРИЉЕ – ПРОФИЛ СВРАЧКОВО“ 

 
Члан 1. 

Прихвата се предлог  Анекса I Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил 
Сврачково“, у свему како је предложило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка 
дирекција за воде, под бројем 401-001186/1/2009-07 од 31. 08. 2021. године. 

Члан 2. 
Овлашћује се Председник општине Горњи Милановац да у име општине Горњи Милановац потпише Анекс I 
уговора из члана 1. ове Одлуке.  

Члан 3. 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.  
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021 
 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 19/2021   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 24 

          86. 
 
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (”Сл. гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
чланова 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац”, бр. 
3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине 
Горњи Милановац", бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 10. 09. 2021. године, 
донела је 
 
 
 

     Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити за 2020. годину Јавног предузећа за изградњу 
општине Горњи Милановац, које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 1544/21 од 24. 06. 2021. 
године  
 
           II Ово решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021 
 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
  
 
 

 

          87. 
 
На основу чланова 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац”, 
бр. 3/2019 ) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине 
Горњи Милановац", бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 10.09.2021. године, 
донела је 
 
 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
I УСВАЈА СЕ Информација о припремљености предшколске установе, основних и средњих школа на 

територији општине Горњи Милановац, за школску 2021/2022. годину. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021 
 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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          88. 
 

 На основу члана 116. и 120. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник 
РС“,бр.88/2017, 27/18- др. закон и 6/2020), члан  145. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине 
Горњи Милановац", бр. 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. 
гласник општине Горњи Милановац“, бр.17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 
10. 09. 2021. године, донела је 
 
 

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

 
            I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац испред јединице локалне 
самоуправе: 
 

-Милун Достанић из Горњег Милановца,  
-Милојко Живановић из Горњег Милановца, и  
-Мирјана Миловановић из Горњег Милановца, 
 
Чланови из реда запослених: 

 
- Данијела Жижовић Милићевић из Горњег Милановца, 

  - Марија Лазић из Горњег Милановца, 
  - Верица Видојевић из Горњег Милановца 
 

Чланови из реда родитеља: 
 
- Јелена Стефановић Драгишић из Горњег Милановца,  
- Владимир Крстовић из Горњег Милановца,  
- Лела Марковић из Горњег Милановца. 

 
  
      II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац испред јединице локалне 
самоуправе: 
 

-Исидора Луковић из Горњег Милановца, 
-Катарина Дрињаковић из Горњег Милановца, 
-Мирјана Миловановић из Горњег Милановца, 
 
Чланови из реда запослених:  
 
-Наташа Симоновић, професора енглеског језика из Горњег Милановца,  
-Јелена Глишовић Ранковић професор историје из Горњег Милановца, 
-Вања Милошевић професор српског језика из Горњег Милановца. 
 
Чланови из реда родитеља: 
 
-Јована Јанковић из Горњег Милановца,  

 -Ивана Миаиловић из Горњег Милановца и  
 -Верица Рајчић из Горњег Милановца. 
 

III Чланови се именују на период од 4 године. 
 
 
IV Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021 
 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
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          89. 
 
 

 
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.Гласник РС“ број 

88/2017, 27/2018- др. закон и 10/2019), члана 145. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине 
Горњи Милановац", бр. 3/19) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, бр.17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 10. 09. 
2021. године, донела је 
 

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

ЕТШ „КЊАЗ МИЛОШ“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 
            I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора ЕТШ „Књаз Милош“ Горњи Милановац испред локалне 
самоуправе: 
 

- Вишња Петровић из Горњег Милановца,  
 

Из реда родитеља: 
-Невена Бајић из Горњег Милановца 
 

 II ИМЕНУЈЕ СЕ на дужност члана Школског одбора ЕТШ  „Књаз Милош“ Горњи Милановац испред локалне 
самоуправе и то: 
 

-Марина Обућина из Горњег Милановца 
 
Из реда родитеља: 
 
-Слађана Качаревић из Горњег Милановца 
 
III Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021 
 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
  
 

          90. 
 

        На основу члана 22. Закона о јавним службама („Сл.Гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05 – 
испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14- др. закон), члана 24. Статута Установе “Спортско – рекреативни 
центар“ Горњи Милановац, члана 40. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи 
Милановац", бр. 3/19) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, бр.17/2013) Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 10. 09.  
2021. године, донела је 
 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о Измени решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Установе „Спортско – рекреативни 

центар“ Горњи Милановац 
 
 I У Решењу о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Установе „Спортско – рекреативни 
центар“ Горњи Милановац („Службени гласник број 9/2021“) тачка II мења се и гласи:  
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            „II ИМЕНУЈУ СЕ на дужност чланова Надзорног одбора Установе „Спортско – рекреативни центар“ Горњи 
Милановац на период од четири године. 
 
 председник 

- Никола Лангура, из Горњег Милановца, ул. Мише Лазића 2/4, као представник локалне самоуправе 
 
чланови 

- Трифун Пауновић, из Горњег Милановца, ул. Кнеза Александра, као представник локалне самоуправе; 
- Славица Јевтић, Велереч, као представник запослених.“ 

 
 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021 
 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
  
 

 

          91. 
 

На основу  чланова 11., 12.,13., и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
34/2010 – Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020 и 68/2020), члана 124. Статута општине Горњи Милановац 
(„Сл.Гласник општине Горњи Милановац“ број 23/16) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи 
Милановац („Службени Гласник општине Горњи Милановац“ број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац 
на седници одржаној 10. 09. 2021.године, донела је  

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама Решења о именовању Изборне комисије општине Горњи Милановац 
 

Члан 1.  
 

 Решење о именовању Изборне комисије општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, број 5/19) у ставу I тачка 2 алинеја 1 брише се. 
 

Члан 2.  
 

 У осталом делу Решење о именовању Изборне комисије општине Горњи Милановац („Службени гласник 
општине Горњи Милановац“, број 5/19) остаје непромењено. 
 

Члан 3. 
  

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 2-06-60/2021 
 

 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Лазар Николић с.р. 
  

 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац 

Администрација: Одељење за општу управу и послове органа општине Општинске управе Горњи Милановац, 

Одговорни уредник: Председник Општинског већа општине Горњи Милановац, 

Рачун за претплату: Приход општинских органа управе Горњи Милановац, бр. 840-742351843-94 

Службени гласник општине Горњи Милановац уписан је у Регистар јавних гласила 

Решењем Министарства правде и локалне самоуправе број 651-01-255/2001-09 


