СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
OP [TINE GORWI MILANOVAC
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На основу члана 97. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гласник општине Г.М.",бр.4/02) и члана
6. и 7. Пословника Скупштине општине Горњи
Милановац, Скупштина општине Г.Милановац на
седници одржаној 15.10.2004.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I
ПОТВРЂУЈУ
СЕ
мандати
одборницима
Скупштине општине Горњи Милановац, изабраним на
изборима одржаним 19.септембра 2004.године, и то:
1.Др Мирко Илић - Коалиција"Победи за Г.Милановац"
2 Рајко Нешковић - Коалиција "Победи за Г.Милановац"
3 Драган Вучићевић Коалиција "Победи за
Г.Милановац"
4. Др Весна Боровњак- Коалиција "Победи за
Г.Милановац"
5. Иван Бојовић  Коалиција "Победи за Г.Милановац"
6. Јовица Царевић  Коалиција "Победи за Г.Милановац"
7. Радослав Ћурчић Коалиција "Победи за Г.Милановац"
8. Дмитар Радоњић  Коалиција "Победи за Г.Милановац"
9. Др Милица Чекеревац Коалиција "Победи за
Г.Милановац"
10. Радојица Деспотовић, Коалиција "Победи за
Г.Милановац"
11. Драган Ђорђевић Коалиција "Победи за Г.Милановац"
12. Србољуб Нешовић  Коалиција "Победи за
Г.Милановац"
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13. Милица Гачановић Коалиција "Победи за
Г.Милановац"
14. Драган Камаљевић  Коалиција "Победи за
Г.Милановац"
15. Љубица Браловић Коалиција "Победи за
Г.Милановац"
16. Слободанка Козодеровић  Коалиција "Победи за
Г.Милановац"
17. Владимир Симовић ДСС
18. Душан Ђуровић ДСС
19. Зоран Ковачевић  ДСС
20. Споменка Зарић  ДСС
21. Др Слободанка Пантић ДСС
22. Бојан Петковић  ДСС
23. Никола Петровић  ДСС
24. Предраг Васовић  ДСС
25. Милан Радојичић ДСС
26. Милан Томашевић ДСС
27. Др Мирослав Недељковић  СРС
28. Радојко Марјановић СРС
29. Живорад Прекић  СРС
30. Маја Илић  СРС
31. Славољуб Ковачевић  СРС
32. Перо Чампар  СРС
33. Мирјана Богуновић СРС
34. Душан Ловић  Коалиција ДСНС
35. Радоје Радојевић  Коалиција ДСНС
36. Александар Јоловић  Коалиција ДСНС
37. Снежана Смиљанић  Коалиција ДСНС
38. Миленко Бојовић  Коалиција ДСНС
39. Љиљана Козодер  Коалиција ДСНС
40. Др Бранко Вујичић  ПСС
41. Проф. Бошко Стојановић  ПСС
42. Виолета Мирић ПСС
43. Миодраг Обрадовић  ПСС
44. Др Зоран Копривица  Коалиција СДДХСС
45. Слободанка Милојевић  Коалиција СДДХСС
46. Љиљана Аковић  Г 17 плус
47. Мр Гојко Стефановић  Г 17 плус
48. Др Невена Петковић  СПО
49. Љубинко Драшовић СПО

II
Prema tome, потврђен je mandat za 49 odbornika
i to:

Br
ojj 10
20
00
04
4
Bro
10//2

Sl
u`
`b
be
en
ni
i gl
as
sn
ni
ik
k op
{tti
in
ne
e Go
rw
wi
i Mi
la
an
no
ov
va
ac
c
Slu
gla
op{
Gor
Mil

St
ra
an
na
a2
Str

^lan 3.
 Коалиција "Победи за Г. Милановац"
16
 Демократска странка Србије
10
 Српска радикална странка
7
 Коалиција Демократска Странка  Нова
6
Србија
 Покрет снага Србије
4
КоалицијаСоцијалдемократија
2
Демохришћанска странка
Србије
 Странка Г 17 плус
2
 Српски покрет обнове
2
Укупно: _______ 49
III
Ово Решење објавити у службеном гласнику
општине Горњи Милановац.
Број: 30106582/2004.

Рад Скупштине и њених радних тела је
доступан јавности. У случајевима предвиђеним
Законом, Статутом и овим Пословником, јавност се
може искључити.
II KONSTITUISAWE SKUP[TINE
Sazivawe i rukovo|ewe sednicom
^lan 4.
Prvu sednicu Skup{tine
saziva predsednik
Skup{tine iz prethodnog saziva, u roku od 20 dana od
dana izbora odbornika.
Ако председник из претходног сазива не
сазове седницу новог сазива у року из става 1. овог
члана, прву седницу новог сазива сазваће
најстарији одборник из претходног сазива.
^lan 5.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Проф. др Бошко Стојановић

Prvoj sednici Skup{tine, do izbora predsednika
Skup{tine, predsedava najstariji prisutan odbornik
(predsedavaju}i).
Potvr|ivawe mandata
^lan 6.

45.

Odbornici sti~u prava i du`nosti u Skup{tini
danom potvr|ivawa mandata.
^lan 7.

Na osnovu ~lana 30. stav 1. taчка 1. и члана 39.
Закона
о
локалној
самоуправи
("Сл.гласник
РС",бр.9/02 и 33/02) и члана 44. Статута општине
Г.Милановац (Сл.гласник општине Г.М",бр.4/02).
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 15.10. 2004.године, донела је

Potvr|ivawe mandata izabranih odbornika vr{i
Skup{tina na osnovu izve{taja Komisije.
Skup{tina na prvoj sednici bira Komisiju koja
zavr{ava sa radom kada Skup{tina potvrdi mandate
odbornika.
^lan 8.

POSLOVNIK
SKUP[TINE OP[TINE GORWI MILANOVAC

I OP[TE ODREDBE

Komisiju ~ini pet odbornika, izabranih po
na~elu srazmerne zastupqenosti politi~kih stranaka i
drugih politi~kih organizacija i grupe gra|ana.
Sastav Komisije predla`e predsedavaju}i, na
osnovu predloga odborni~kih grupa.
Komisija je izabrana ako je za wu glasala ve}ina
prisutnih odbornika. Glasawe je javno.

^lan 1.

^lan 9.

Ovim Poslovnikom ure|uje se organizacija i rad
Skup{tine op{tine Gorwi Milanovac (u daqem tekstu Skup{tina), скупштинских органа и радних тела i
na~in ostvarivawa prava i du`nosti odbornika.

Komisija otpo~iwe sa radom odmah po izboru
wenih ~lanova i prijemu potrebnih materijala.
Komisija radi u sednici a odlu~uje ve}inom
glasova.

^lan 2.

^lan 10.

Pe~at Skup{tine op{tine je okruglog oblika sa
unetim tekstom REPUBLIKA SRBIJA, Skup{tina
op{tine, Gorwi Milanovac, sa republi~kim grbom u
sredini.

Komisija, na osnovu izve{taja Op{tinske izborne
komisije o sprovedenim izborima za odbornike i
uverewa o izboru svakog odbornika, utvr|uje da li su
podaci iz uverewa istovetni sa podacima iz izve{taja
Op{tinske izborne komisije i da li je uverewe izdato
od strane ovla{}enog organa i o tome podnosi
Skup{tini op{tine izve{taj u pismenom obliku, odmah
po zavr{etku sa radom.
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Izve{taj Komisije sadr`i:
- predlog za potvr|ivawe mandata odbornika,
- predlog da se ne potvrde mandati pojedinih
odbornika, sa obrazlo`ewem (у случају оставке
изабраног одборника, његове смрти, или наступања
другог
разлога
за
доделу
мандата
новом
одборнику),
- predlog da se odlo`i potvr|ivawe mandata
pojedinih odbornika (у случају неистоветности
односно неслагања података из уверења о избору и
извештају Изборне комисије, или издавање уверења
о избору од неовлашћеног органа.)

U ime predlaga~a, izvestilac predlaga~a ima
pravo da obrazlo`i predlog.
O predlogu kandidata otvara se pretres.
Nakon pretresa, predsedavaju}i utvr|uje listu
kandidata za predsednika Skup{tine i to po azbu~nom
redu prezimena.

^lan 11.

Tajno glasawe vr{i se glasa~kim listi}em.
Na osnovu utvr|ene liste kandidata {tampaju se
glasa~ki listi}i sa rednim brojem ispred imena
kandidata.
Glasa se zaokru`ivawem rednog broja ispred
imena kandidata za koga odbornik glasa.
Ако је предложен само један кандидат,
испред његовог имена се не ставља редни број, а
гласање се врши заокруживањем једне од
понуђених могућности које се на гласачком листићу
налазе испод имена кандидата: "ЗА" или "ПРОТИВ".
Tajnim glasawem rukovodi glasa~ki odbor od tri
~lana.

O izve{taju Komisije otvara se pretres.
Posle zavr{enog pretresa, javnim glasawem,
odlu~uje se o izve{taju u celini ako nema osporavawa
mandata pojedinih odbornika od strane komisije.
Ako Komisija u svom izve{taju predlo`i da se
potvr|ivawe mandata pojedinom odborniku odlo`i ili
da mu se mandat ne potvrdi o svakom takvom predlogu se
glasa posebno. Glasawe je javno.
Odbornik
kome
je
potvr|ivawe
mandata
odlo`eno, ima pravo da prisustvuje sednicama
Skup{tine op{tine i da u~estvuje u wenom radu bez
prava odlu~ivawa do dobijawa obave{tewa Op{tinske
izborne komisije iz ~l.12 ovog Poslovnika, i to najdu`e
30 dana.
Poslove komisije, kod poтврђивања mandata
odbornika чије је потврђивање
одложено као и
одборника којима се додељује мандат одборника
чији је мандат истекао пре времена на које је
изабран,
врши
Комисија
за
кадровска
административна и мандатно имунитетска питања.
^lan 12.
Skup{tina mo`e odlo`iti potvr|ivawe mandata
pojedinog odbornika i obavezati Op{tinsku izbornu
komisiju da izvr{i proveru vaqanosti izdatog uverewa o
izboru odbornika i o tome obavesti Skup{tinu
najkasnije u roku od 10 dana.
O potvr|ivawu mandata iz prethodnog stava
Skup{tina }e odlu~iti posle razmatrawa izve{taja
Op{tinske izborne komisije.
Izbor predsednika i заменика председника
Skup{tine
a) Izbor predsednika Skup{tine
^lan 13.
Kandidata za predsednika Skup{tine mo`e da
predlo`i najmawe једна четвртина одборника.
Odbornik mo`e da u~estvuje u predlagawu samo
jednog kandidata.
Predlog кандидата за председника подноси
се председавајућем у писменом облику и sadr`i ime
i prezime kandidata, biografiju, strana~ku pripadnost,
obrazlo`ewe, ime izvestioca i saglasnost kandidata u
pisanom obliku.
^lan 14.
Predsedavaju}i dostavqa sve primqene predloge
kandidata
za
predsednika
Skup{tine
op{tine
odbornicima.

^lan 15.
Skup{tina bira predsednika Skup{tine tajnim
glasawem. Odbornik mo`e glasati samo za jednog
kandidata.
^lan 16.

^lan 17.
Odborniku se uru~uje glasa~ki listi} tako {to
prilazi stolu predsedavaju}eg, po{to je prethodno
prozvan. Predsednik glasa~kog odbora uru~uje glasa~ki
listi} a sekretar Skup{tine , iz prethodnog saziva
ozna~ava kod imena i prezimena odbornika u spisku da
mu je glasa~ki listi} uru~en.
Kad odbornik popuni glasa~ki list prilazi
mestu gde se nalazi glasa~ka kutija i ubacuje u wu
glasa~ki listi}.
^lan 18.
Po{to je glasawe zavr{eno, glasa~ki odbor
utvr|uje rezultate glasawa.
Pre otvarawa glasa~ke kutije prebroja}e se
neuru~eni glasa~ki listi}i i staviti u poseban koverat
koji }e biti zape~a}en.
^lan 19.
Neva`e}im glasa~kim listi}em smatra se
nepopuwen glasa~ki listi}, glasa~ki listi} koji je tako
popuwen da se ne mo`e sa sigurno{}u utvrditi za koga je
odbornik glasao, kao i listi} na kome je zaokru`en ve}i
broj kandidata od broja koji se bira.
^lan 20.
O utvr|ivawu rezultata glasawa sastavqa se
zapisnik koji potpisuju svi ~lanovi glasa~kog odbora.
.
^lan 21.
Predsedavaju}i objavquje rezultate izbora.
^lan 22.
Za predsednika Skup{tine izabran je kandidat
koji je dobio ve}inu glasova od ukupnog broja odbornika.
Ako je predlo`eno vi{e kandidata a ni jedan
nije dobio potrebnu ve}inu ponovi}e se izbor izme|u dva
kandidata, odnosno izme|u kandidata koji su dobili

Br
ojj 10
20
00
04
4
Bro
10//2

Sl
u`
`b
be
en
ni
i gl
as
sn
ni
ik
k op
{tti
in
ne
e Go
rw
wi
i Mi
la
an
no
ov
va
ac
c
Slu
gla
op{
Gor
Mil

najve}i broj glasova, odnosno izme|u kandidata koji su
dobili najve}i jednaki broj glasova.
Ako ni u drugom krugu predsednik Skup{tine ne
bude izabran, или је предложен само један кандидат
који није добио потребну већину гласова, ponavqa se
postupak izbora.
^lan 23.
Predsednik Skup{tine stupa na du`nost po
objavqivawu rezultata izbora za izbor predsednika
Skup{tine i преузима вођење sednice.

^lan 29.
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Заменик председника Skup{tine moже podneti
ostavku ili biti razre{en funkcije po postupku
predvi|enom za podno{ewe ostavke odnosno razre{ewe
predsednika Skup{tine.
Odborni~ka grupa
^lan 30.
U Skup{tini се могу obrazовати odborni~ke

Predsednik Skup{tine
grupe.
^lan 24.
Predsednik Skup{tine:
- saziva i predsedava sednicama Skup{tine ,
- stara se o primeni Poslovnika Skup{tine
- stara se o blagovremenom i uskla|enom radu
Skup{tine i wenih radnih tela,
- vr{i i druge poslove utvr|ene Zakonom,
Statutom, odlukama Skup{tine i Poslovnikom.
Заменик председника Skup{tine poma`е
predsedniku Skup{tine iz stava 1. ovog ~lana, i
zamewuju ga u slu~aju odsutnosti ili spre~enosti u
obavqawu funkcije.
^lan 25.
Predsedniku Skup{tine prestaje funkcija pre
isteka vremena na koje je izabran ostavkom, razre{ewem
и престанком одборничког мандата.
U slu~aju podno{ewa ostavke, predsedniku
Skup{tine prestaje funkcija danom odr`avawa sednice
na kojoj je podneo ostavku, odnosno na prvoj narednoj
sednici, ako je ostavku podneo izme|u dve sednice.
O podnetoj ostavci ne otvara se pretres, niti se
odlu~uje ve} se prestanak funkcije po ovom osnovu samo
konstatuje.

Odborni~ku grupu sa~iwavaju odbornici koji
pripadaju jednoj politi~koj stranci ili drugoj politi~koj
organizaciji koja ima najmawe pet ~lanova.
Odborni~ku grupu, od najmawe pet ~lanova, mogu
udru`ivawem da obrazuju i odbornici koji pripadaju
politi~kim
strankama
ili
drugim
politi~kim
organizacijama koje imaju mawe od pet ~lanova i
odbornici koji su izabrani na predlog grupe gra|ana.
^lan 31.
Odborni~ka grupa se konstitui{e tako {to se
predsedniku Skup{tine podnosi
spisak ~lanova
odborni~ke grupe koji je potpisao svaki ~lan grupe.
Na spisku se posebno nazna~uje predsednik
odborni~ke grupe.
Odbornik mo`e biti ~lan samo jedne odborni~ke
grupe.
Zavr{etak konstituisawa Skup{tine
^lan 32.
Skup{tina je konstituisana danom potvr|ivawa
mandata vi{e od polovine odbornika, izborom
predsednika, заменика i stalnih radnih tela.

^lan 26.
Predsednik Skup{tine mo`e biti razre{en i
pre isteka mandata, на лични захтев, на предлог
одборника, и ако му престане мандат одборника.
Predlog za razre{ewe mo`e podneti najmawe
jedna четвртина odbornika.
Predlog za razre{ewe se podnosi u pismenoj
formi i mora biti obrazlo`eno.
Razre{ewe se vr{i na na~in i po postupku
predvi|enom za izbor predsednika Skup{tine op{tine.
b) Izbor заменика председника Skup{tine
^lan 27.

Obrazovawe stalnih radnih tela Skup{tine op{tine
^lan 33.
Skup{tina obrazuje stalna radna tela na period
od ~etiri godine.
^lan 34.
Odborni~ke grupe predla`u ~lanove stalnih
radnih tela srazmerno broju odbornika koje imaju u
Skup{tini.
Odbornik mo`e biti ~lan u najvi{e dva stalna
radna tela.

Заменик председника Скупштине бира се и
разрешава на исти начин и по истом поступку као
председник Скупштине.
Скупштина посебном одлуком одређује
радно-правни статус председника и заменика
председника Скупштине.

O predlo`enoj listi za izbor ~lanova stalnih
radnih tela Skup{tina se izja{wava u celini, javnim
glasawem.
Stalno radno telo je izabrano ako je za wega
glasala ve}ina prisutnih odbornika.

^lan 28.

^lan 36.

Заменик председника Skup{tine poma`e
predsedniku u vr{ewu poslova iz wegovog delokruga.
Заменик председника Skup{tine zamewuje
predsednika u slu~aju wegove privremene spre~enosti.

Na prvoj konstitutivnoj sednici Skup{tine
biraju se predsednik i ~lanovi Komisije za kadrovska,
administrativna i mandatno-imunitetska pitawa.

^lan 35.
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Komisija za kadrovska, administrativna i
mandatno-imunitetska pitawa je predlaga~ za izbor
ostalih radnih tela Skup{tine.
Ostala stalna radna tela Skup{tine biraju se
na drugoj konstitutivnoj sednici Skup{tine.
III RADNA TELA SKUP[TINE
^lan 37.
Za razmatrawe i pretresawe pitawa iz
nadle`nosti Skup{tine, predlagawe akata i vr{ewe
drugih poslova odre|enih ovim Poslovnikom, obrazuju se
stalna i povremena radna tela.
Stala radna tela se biraju za mandatni period
na koji je Skup{tina izabrana.
Privremena radna tela obrazuju se, po potrebi
radi pretresawa odre|enih pitawa i izvr{avawa
pojedinih zadataka iz nadle`nosti Skup{tine.
Председници и чланови повремених радних
тела могу бити из реда одборника и реда грађана.
^lan 38.
Broj ~lanova stalnih radnih tela utvr|uje se
ovim Poslovnikom a broj ~lanova privremenog radnog
tela utvr|uje se aktom o wihovom obrazovawu.
Чланови сталних радних тела могу бити из
реда одборника и реда грађана, с тим што већина
чланова мора бити из реда одборника.
Председници сталних радних тела именују
се из реда одборника.
Чланови радних тела Скупштине који се
именују из реда грађана морају имати стручну
спрему из области за које је надлежно радно тело
Скупштине.
^lan 39.
Нa predlog odborni~ke grupe, Skup{tina
op{tine mo`e razre{iti ~lana stalnog radnog tela iz
reda te odborni~ke grupe, pre isteka wegovog mandata i
izabrati novog ~lana radnog tela na prvoj narednoj
sednici posle dostavqawa predloga odborni~ke grupe.
U slu~aju prestanka mandata ~lana radnog tela
wegovom voqom ili voqom odborni~ke grupe kojoj
pripada do izbora novog ~lana smatra se da preostali
broj ~lanova radnog tela ~ini wegov puni sastav s tim
{to taj broj mora biti ve}i od polovine broja ~lanova
radnog tela utvr|enog ovim Poslovnikom.
Уколико председник сталног радног тела
није у могућности да сазове стално радно тело или
му је престао мандат (оставка, разрешење)
председник
Скупштине
може
сазвати
и
председавати сталним радним телом.
^lan 40.
Stalna radna tela Skup{tine op{tine su:
1. Savet za buxet i finansije op{tine,
2. Savet za urbanizam, komunalne delatnosti i
za{titu `ivotne sredine,
3. Savet za dru{tvene delatnosti,
4. Savet za poqoprivredu i selo,
5. Komisija za kadrovska, adminsitrativna i
mandatno-imunitetska pitawa,
6. Komisija za statutarna pitawa, organizaciju i
normativna akta Skup{tine,
7. Komisija za predstavke i `albe,
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8. Komisija za davawe na kori{}ewe gradskog
gra|evinskog zemqi{ta,
9. Komisija za davawe predloga naziva ulica,
trgova i ustanova,
10. Komisija za utvr|ivawe prometne vrednosti
poqoprivrednog i gra|evinskog zemqi{ta и prometne i
gra|evinske vrednosti gra|evinskih objekata,
11. Komisija za planove opштине.
^lan 41.
- Savet za buxet i finansije op{tine
Savet ima predsednika i {est ~lanova.
Skup{tina op{tine imenuje predsednika Saveta
i {est ~lanova iz reda odbornika.
Savet razmatra predloge odluke o buxetu
op{tine i odluka o raspolagawu prihoda i rashoda
buxeta op{tine koje donosi Skup{tina op{tine.
^lan 42.
- Savet za urbanizam, stambeno komunalne
delatnosti i za{titu `ivotne sredine
Savet ima predsednika i {est ~lanova.
Skup{tina op{tine imenuje predsednika Saveta
i {est ~lanova iz reda odbornika.
Savet razmatra predloge odluka, drugih op{tih
akata i druga iz nadle`nosti Skup{tine op{tine u
oblasti urbanizama, stambeno-komunalne delatnosti,
ure|ivawa i kori{}ewa gradskog gra|evinskog zemqi{ta,
poslovnog prostora i za{tite `ivotne sredine.
^lan 43.
- Savet za dru{tvene delatnosti
Savet ima predsednika i {est ~lanova.
Skup{tina op{tine imenuje predsednika i {est
~lanova Saveta iz reda odbornika.
Savet razmatra predloge odluka, drugih op{tih
akata i druga pitawa iz nadle`nosti Skup{tine op{tine
u oblasti pred{kolskog, osnovnog i sredweg obrazovawa,
socijalne i de~je za{tite, zdravstva, kulture i fizi~ke
kulture, informisawa i drugih dru{tvenih delatnosti.
^lan 44.
- Savet za poqoprivredu i selo
Savet ima predsednika i deset ~lanova.
Skup{tina imenuje predsednika i pet ~lanova iz reda
odbornika i pet ~lanova iz reda gra|ana.
Savet razmatra predloge odluka, op{tih akata i
druga pitawa iz oblasti poqoprivrede, vodoprivrede i
{umarstva iz nadle`nosti op{tine.
Savet prati rad i organizaciju mesnih zajednica
i predla`e Skup{tinи mere za unapre|ewe wihovog
rada.
^lan 45.
- Komisija za kadrovska administrativna i
mandatno-imunitetska pitawa
Komisija ima predsednika i {est ~lanova.
Skup{tina imenuje predsednika i {est ~lanova
Komisije iz reda odbornika, na predlog одборничких
група или najmawe 10 odbornika.
Komisija priprema predloge za izbor, imenovawe
i delegirawe ~lanova organa i predstavnika Skup{tine
u organe, предузећа i ustanovа odre|ene propisima
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op{tine i Zakonom a za koje nije predvi|eno da ih neki
drugi organ predla`e.
Komisija odlu~uje o pitawima naknade tro{kova,
zarada i nagradama odbornicima, licima biranim i
imenovanim u organe Skup{tine i licima anga`ovanim u
radu organa op{tine, као и о правима из радног
односа изабраним и именованим лицима у органе
Скупштине.
Komisija
razmatra
pitawa
primene
i
uskla|ivawa imuniteta odbornika u slu~ajevima
predvi|enim Statutom i druga pitawa u vezi sa
mandatno-imunitetskim pravima odbornika.
Комисија разматра да ли су испуњени
услови за престанак мандата одборника и о томе
обавештава Општинску изборну комисију.
Komisija prima predloge, mi{qewa i sugestije u
vezi dodele dru{tvenih priznawa i donosi re{ewe o
dodeli op{tinskih priznawa i stara se o wihovom
uru~ewu.
^lan 46.
- Komisija za statutarna pitawa, organizaciju
i normativna akta Skup{tine
Komisija ima predsednika i ~etiri ~lana.
Skup{tina imenuje predsednika i ~etiri ~lana
Komisije iz reda odbornika.
Komisija priprema i predla`e Skup{tini
predloge izmena i dopuna Statuta i predlog Poslovnika.
Razmatra predloge akata Oпштинског већа koje on
upu}uje Skup{tini i predla`e Skup{tini dono{ewe i
drugih akata.
^lan 47.
- Komisija za predstavke i `albe
Komisija ima predsednika i ~etiri ~lana.
Skup{tina imenuje predsednika i ~etiri ~lana
Komisije iz reda odbornika.
Komisija razmatra predstavke i `albe koje su
upu}ene Skup{tini i predla`e Skup{tini i nadle`nim
organima mere za re{avawe pitawa sadr`anim u wima i
o tome obave{tava podnosioce.
^lan 48.
- Komisija za davawe na kori{}ewe gradskog
gra|evinskog zemqi{ta
Komisija ima predsednika i ~etiri ~lana.
Skup{tina imenuje predsednika i ~etiri ~lana
iz reda odbornika.
Komisija razmatra pitawa i predla`e dono{ewe
odgovraju}ih akata iz oblasti kori{}ewa gradskog
gra|evinskog zemqi{ta i vr{i druge poslove iz ove
oblasti koje joj poveri Skup{tina op{tine.
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Komisija saglasno odredbama Statuta op{tine,
utvr|uje predlog akata kojima se odre|uje praznik
op{tine i amblem op{tine i na~in wegovog kori{}ewa.
^lan 50.
- Komisija za utvr|ivawe prometne vrednosti
poqoprivrednog i gra|evinskog zemqi{ta и
прометне грађевинске вредности грађевинских
објеката
Komisija ima predsednika i 6 ~lanova.
Skup{tina imenuje predsednika i tri ~lana iz
reda odbornika a tri ~lana iz reda gra|ana, po pravilu
iz reda stru~waka.
Komisija utvr|uje prometnu vrednost објеката,
poqoprivrednog i gra|evinskog zemqi{ta u skladu sa
Zakonom.
^lan 51.
- Komisija za планове општине
Komisija se imenuje u skladu sa Zakonom o
planirawu i ure|ewu prostora i naseqa.
^lan 52.
Sednicu stalnog radnog tela saziva predsednik
stalnog radnog tela, a u slu~aju wegove spre~enosti
sednicu saziva и њом председава predsednik
Skup{tine.
Stalno radno telo radi u sednici kada je
prisutna ve}ina ~lanova, a odlu~uje ve}inom glasova
prisutnih.
^lan 53.
Sednici
stalnog
radnog
tela
obavezno
prisustvuje predstavnik predlaga~a akata koja se na
sednici razmatraju.
Sednici stalnog radnog tela mo`e prisustvovati
i odbornik koji nije ~lan radnog tela bez prava
odlu~ivawa.
Na sednici radnog tela Skup{tine sa~iwava se
zapisnik. U zapisnik se unose: imena prisutnih, predlozi
i stavovi radnog tela Skup{tine kao i svako izdvojeno
mi{qewe.
^lan 54.
Po zavr{enom pretresu, stalno radno telo
podnosi izve{taj Skup{tini koji sadr`i mi{qewe i
predloge radnog tela.
Na zahtev pojedinih ~lanova radnog tela, wegovo
izdvojeno mi{qewe izne}e se pred Skup{tinu uporedo
sa izve{tajem odnosno predlogom tog radnog tela. ^lan
radnog tela koji je izdvojio mi{qewe ima pravo da ga
obrazlo`i na sednici Skup{tine.

^lan 49.
- Komisija za davawe predloga naziva ulica,
trgova i ustanova
IV ИЗБОР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Komisija ima predsednika i 10 ~lanova.
Skup{tina imenuje predsednika i {est ~lanova
iz reda odbornika a ~etiri ~lana iz reda gra|ana.
Komisija razmatra predloge, inicijative i
mi{qewa u vezi utvr|ivawa predloga za davawe novih
ili izmenu postoje}ih naziva ulica, trgova i ustanova na
podru~ju op{tine Gorwi Milanovac.

^lan 55.
Број чланова општинског већа утврђује се
посебном одлуком Скупштине а на основу Закона о
локалној самоуправи и Статута општине.
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Чланове Општинског већа бира Скупштина на
предлог председника општине већином гласова од укупног
броја одборника на период од четири године.
Председник општине је дужан да поднесе
образложен предлог за избор чланова Општинског већа на
првој седници Скупштине по спроведеним изборима за
председника општине.
О предлогу за избор чланова Општинског већа
одлучује се појединачно о сваком кандидату јавним
гласањем.
Уколико предлог председника општине за избор
истог члана Општинског већа буде два пута одбијен,
Скупштина може донети одлуку о избору члана
Општинског већа без предлога председника општине.
Члан 56.
Члан општинског већа може бити разрешен на
исти начин и по истом поступку на који се бира, на
предлог председника општине или најмање једне трећине
одборника.
V SEKRETAR SKUP[TINE

Члан 57.
Скупштина има секретара који се стара
о
обављању стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и
руководи административно правним пословима везаним за
њихов рад.
Sekretar Skup{tine постављен je ako je za wega
glasala ve}ina од укупног броја odbornika.
Члан 58.
Секретар Скупштине се поставља, на предлог
председника Скупштине, на четири године и може бити
поново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити
постављено лице са завршеним Правним факултетом,
положеним стручним испитом за рад у органима управе и
радним искуством од најмање три године.
Скупштина општине може на образложени писани
предлог председника Скупштине разрешити секретара и
пре истека мандата.
Члан 59.
Секретара Скупштине у случају одсутности
замењује лице које одреди председник Скупштине.
Лице које замењује секретара Скупштине мора да
испуњава све услове прописане Законом и Статутом за
секретара Скупштине.

VI SEDNICA SKUP[TINE
Pripremawe i sazivawe sednice
^lan 60.
O pripremawu sednice Skup{tine stara se
predsednik Skup{tine uz pomo} sekretara.
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^lan 61.
U predlog dnevnog reda predsednik Skup{tine
unosi predloge koje primi od председника општине,
Општинског већа, stalnih radnih tela i odbornika, kao
i pitawa o kojima je raspravqano na zborovima gra|ana u
skladu sa Zakonom i Statutom i po potrebi.
Predsednik Skup{tine se preko sekretara stara
da sva pitawa koja su uneta u predlog dnevnog reda budu
prethodno razmatrana u nadle`nim radnim telima.
^lan 62.
Sednicu Skup{tine општине saziva predsednik
Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине дужан је сазвати седницу
ако то писменим путем затражи најмање једна трећина од
укупног броја одборника или председник општине и то у
року од 15 дана од дана поношења предлога.
Писани предлог за сазивање седнице Скупштине
мора садржати предлог дневног реда седнице, у који
морају бити предложене само тачке дневног реда из
надлежности Скупштине општине, утврђене Законом и
Статутом.
Ако предлог не испуњава услове утврђене ставом
2. и 3. овог члана председник Скупштине исти ће
одбацити.
Ако председник Скупштине не сазове седницу на
захтев овлашћених предлагача у утврђеном року или
неосновано одбаци предлог за сазивање седнице, седницу
ће сазвати председник општине односно првопотписани
одборник.
Sednica se saziva po potrebi, osim u
mesecima:juli,avgust i septembar, kada je letwi raspust
Skup{tine. U ovim mesecima se mo`e sazvati vanredna
sednica u slu~aju da se neko pitawe mora razmatrati bez
odlagawa.
^lan 63.
Sednice Skup{tine sazivaju se pismenim putem.
Poziv za sednicu sadr`i mesto i vreme
odr`avawa sednice. Poziv se dostavqa odbornicima
najkasnije na sedam dana od dana odr`avawa sednice.
Kada postoje opravdani razlozi ovaj rok mo`e biti i
kra}i.
Uz poziv za sednicu odbornicima se dostavqa
predlog dnevnog reda, materijal koji se odnosi na
predlog dnevnog reda i zapisnik sa prethodne sednice.
Poziv za sednicu, sa odgovaraju}im materijalima,
obavezno se dostavqa odbornicima, prедседнику
Општине, ~lanovima Општинског већа, rukovodiocima
organizacionih jedinica op{tinske uprave i sredstvima
javnog informisawa akreditovanim za pra}ewe rada
Skup{tine.
Otvarawe sednice
^lan 64.
Po{to otvori sednicu predsednik, po izve{taju
sekretara Skup{tine, utvr|uje da li sednici prisustvuje
dovoqan broj odbornika za punova`an rad i odlu~ivawe.
Za punova`no odlu~ivawe na sednici potrebno je
prisustvo vi{e od polovine od ukupnog broja odbornika.
Ako se utvrdi da ne postoji napred navedena ve}ina
odbornika, predsednik odla`e sednicu za odgovaraju}i
dan i sat. O odlagawu sednice pismeno se obave{tavaju
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odbornici koji su odsutni. Sednica }e se prekinuti i
odlo`iti i u slu~aju kada se u toku wenog trajawa
utvrdi da nije prisutna napred navedena ve}ina
odbornika.
Ako predsednik, na po~etku ili u toku sednice,
posumwa da sednici ne prisustvuje potrebna ve}ina
odbornika tra`i}e da se izvr{i prozivawe ili
prebrojavawe. Prozivka ili prebrojavawe izvr{i}e se i
kada to zatra`i neko od odbornika. Prozivawe na
sednici vr{i sekretar Skup{tine.
^lan 65.
Na sednicama Skup{tine, pored odbornika,
u~estvuju predsednik oпштине ~lanovi Општинског
већа, ovla{}eni predstavnici drugih predlaga~a akata,
kao i druga lica koja predsednik pozove.
Tok sednice
^lan 66.
Pre utvr|ivawa dnevnog reda usvaja se zapisnik
prethodne sednice Skup{tine.
O primedbama na zapisnik Skup{tina odlu~uje
bez pretresa.
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Skup{tina mo`e odlu~iti da po odre|enim
pitawima saslu{a predstavnika pojedinih preduze}a,
organa i organizacija, kao i pojedine gra|ane.
^lan 71.
Prijava za re~ podnosi se predsedniku po
otvarawu pretresa i mo`e se podnositi sve do
zakqu~ewa pretresa.
Predsednik daje re~ govornicima po redu
prijave.
Predsednik mo`e i preko reda dati re~
predstavniku predlaga~a.
^lan 72.
Kada predsednik oceni da }e pretres pojedinih
pitawa du`e trajati ili kada je prijavqen ve}i broj
govornika, mo`e predlo`iti da se ograni~i trajawe
govora svakog u~esnika u pretresu, osim govora
predlaga~a i izvestioca i da svaki u~esnik u pretresu
po istom pitawu govori samo jedanput.
Ograni~ewe trajawa govora mo`e predlo`iti i
predsednik odborni~ke grupe.
^lan 73.

^lan 67.
Dnevni red sednice utvr|uje Skup{tina.
Odbornici, председник општине, Општинско
веће i stalna radna tela Skup{tine mogu predlagati
izmene i dopune predlo`enog dnevnog reda.
Pri utvr|ivawu dnevnog reda Skup{tina
odlu~uje slede}im redosledom o predlozima:
- za hitni postupak,
- da se pojedine ta~ke povuku iz predloga
dnevnog reda,
- da se dnevni red pro{iri,
- za spajawe rasprave
- za promene redosleda pojedinih ta~aka,
^lan 68.
Skup{tina odlu~uje posebno o svakom predlogu
za izmenu i dopunu predlo`enog dnevnog reda bez
pretresa.
Nove ta~ke koje su unete u dnevni red na osnovu
predloga za dopunu dnevnog reda, uvr{}uju se u dnevni
red po redosledu predlagawa.
O dnevnom redu u celini Skup{tina odlu~uje bez
pretresa.
Skup{tina mo`e u toku sednice, bez pretresa,
izvr{iti izmene u redosledu ta~aka dnevnog reda, uz
saglasnost predlaga~a.
^lan 69.
Posle usvajawa dnevnog reda prelazi se na
pretres pojeдinih pitawa po redosledu utvr|enom u
dnevnom redu.
Svako pitawe pretresa se dok o wemu ima
prijavqenih govornika.
^lan 70.
Na sednici Skup{tine pravo da govori ima
svaki odbornik.
Pravo da govore imaju i ~lanovi Општинског
већа, bez prava odlu~ivawa.
Kada se razmatraju pitawa iz delokruga radnih
tela, pravo da govore imaju i wihovi ~lanovi koji nisu
odbornici, bez prava odlu~ivawa.

Kada je vreme govora ograni~eno predsednik }e,
u slu~aju prekora~ewa odre|enog vremena, opomenuti
govornika da je vreme proteklo, a ako ovaj za naredni
minut ne zavr{i govor, oduzima mu re~.
Ako je trajawe govora ograni~eno, predsednici
odborni~kih grupa imaju pravo da govore dva puta du`e
od vremena odre|enog za izlagawe odbornika. Tako|e
imaju pravo da dobiju re~ preko reda, ali samo jo{
jedanput u okviru te ta~ke dnevnog reda, s tim da ne
mogu govoriti du`e od vremena odre|enog za izlagawe
odbornika.
Predsednikу општине, predsednik Skup{tine,
daje re~ kada je zatra`i i na wega se ne odnosi
ograni~ewe u pogledu vremena izlagawa.
Ostalim
~lanovima
Општинског
већа
predsednik Skup{tine daje re~ kada je zatra`e a wihovo
izlagawe mo`e trajati dva puta du`e od vremena
izlagawa odbornika.
^lan 74.
Govornik mo`e da govori samo o pitawu koje je
na dnevnom redu.
Niko ne mo`e prekidati govornika niti ga opomiwati
osim predsednika Skup{tine u slu~ajevima predvi|enim
ovim Пoslovnikom.
Za vreme govora odbornika ili drugih u~esnika u
pretresu nije dozvoqeno dobacivawe odnosno ometawe
govornika na drugi na~in, kao i svaki drugi postupak koji
ugro`ava slobodu govora.
^lan 75.
Odborniku koji `eli da govori o povredi ovog
Пoslovnika, predsednik daje re~ odmah po zavr{enom
izlagawu prethodnog govornika.
Odbornik je du`an da navede koja je odredba
Пoslovnika po wegovom mi{qewu povre|ena i obrazlo`i
u ~emu se sastoji povreda.
Predsednik Skup{tine je du`an da nakon toga
da obja{wewe. Ako i posle obja{wewa predsednika
Skup{tine odbornik ostane pri tome da je Пoslovnik
povre|en, predsednik poziva Skup{tinu da bez pretresa
odlu~i o tom pitawu.

Br
ojj 10
20
00
04
4
Bro
10//2

Sl
u`
`b
be
en
ni
i gl
as
sn
ni
ik
k op
{tti
in
ne
e Go
rw
wi
i Mi
la
an
no
ov
va
ac
c
Slu
gla
op{
Gor
Mil
^lan 76.

Ukoliko se odbornik u svom izlagawu na sednici
Skup{tine uvredqivo izrazi o drugom odborniku ili
pogre{no protuma~i wegovo izlagawe, odbornik na koga
se izlagawe odnosi ima pravo da da obja{wewe repliku.
Ukoliko se uvredqivi izrazi odnose na
odborni~ku grupu, u ime odborni~ke grupe pravo na
obja{wewe-repliku ima predsednik odborni~ke grupe.
Odluku u slu~ajevima iz stavova 1. i 2. ovog
~lana, donosi predsednik Skup{tine.
Ukoliko predsednik Skup{tine ne dozvoli
tra`eno obja{wewe-repliku, odbornik koji je tra`io
obja{wewe-repliku mo`e zatra`iti da se o tome izjasni
Skup{tina, bez pretresa.
Odbornik koji je tra`io repliku ima pravo da
replicira najvi{e dva puta, a odbornik koji je repliku
izazvao ima pravo da replicira samo jedanput.
Replika ne mo`e trajati vi{e od tri minuta.
Odlu~ivawe
^lan 77.
Skup{tina o svakom predlogu, koji je stavqen
na dnevni red sednice odlu~uje posle pretresa, osim u
slu~ajevima u kojima je ovim Poslovnikom odre|eno da se
odlu~uje bez pretresa.
Pre i posle pretresa Skup{tina mo`e da odlu~i
da se pojedino pitawe skine sa dnevnog reda ili da se
vrati odgovaraju}em radnom telu ili organu na daqe
prou~avawe i dopunu.
^lan 78.
Posle zakqu~enog pretresa prelazi se na
glasawe o predlogu. O predlogu se glasa u celini. Ako je
stavqen amandman, prvo se odlu~uje o amandmanu a zatim
o predlogu u celini.
^lan 79.
Скупштина општине одлучује ако седници
присуствује већина од укупног броја одборника. Одлуке се
доносе већином гласова присутних одборника, уколико
законом или статутом није другачије одређено.
Скупштина општине одлучује већином гласова од
укупног броја одборника, и то:
1. О доношењу статута,
2. О давању мишљења о територијалној промени,
3. О Одлуци о сарадњи и удруживању са другим
јединицама локалне самоуправе и Одлуци о сарадњи са
јединицама локалне самоуправе у другим државама,
4. О Одлуци о утврђивању назива улица, тргова,
градских четврти, заселака и других делова насељених
места.
5. О Одлуци о буџету.
6. О Програму развоја општине и појединих
делатности,
7. О Одлуци о јавном задуживању општине,
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. Бира председника Скупштине и заменика
председника Скупштине и на предлог председника
општине, бира Општинско веће.
10. Поставља и разрешава секретара Скупштине,
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11. Поставља и разрешава начелника Општинске
управе, односно начелника управе, на предлог
председника општине,
12. И у другим случајевима утврђеним статутом.
^lan 80.
Glasawe na sednici je javno.
Odbornici glasaju izja{wavawem za predlog ili
protiv predloga ili se uzdr`avaju od glasawa.
Glasawe se vr{i dizawem ruke i poimeni~no.
Kada se glasa dizawem ruke, predsednik prvo
poziva da podignu ruke odbornici koji glasaju "za", zatim
oni koji glasaju "protiv" i najzad odbornici koji se
"uzdr`avaju" od glasawa. Pri tom prebrojavaju se samo
glasovi mawine, osim ako ve}ina glasova nije o~igledna.
Poimeni~no se glasa tako {to odbornici po
prozivci izjaquju da glasaju "za" ili "protiv" ili da se
"uzdr`avaju" od glasawa.
Poimeni~no glasawe vr{i se ako to odredi
predsednik ili ako to Skup{tina op{tine odlu~i na
predlog odbornika, radi ta~nog utvr|ivawa rezultata
glasawa.
^lan 81.
Skup{tina mo`e odlu~iti da glasawe bude tajno
na predlog jednog od odbornika.
Tajno glasawe vr{i se glasa~kim listi}ima koji
su iste veli~ine, oblika i boje i overeni pe~atom
Skup{tine.
Svaki odbornik dobija glasa~ki listi} po
prozivci.
Neva`e}im glasa~kim listi}ima smatraju se oni
iz kojih se ne mo`e ta~no utvrditi da li je odbornik
glasao ”za” ili ”protiv”.
^lan 82.
Tajnim glasawem rukovodi predsednik Skup{tine
kome poma`u sekretar i dva odbornika koje odredi
Skup{tina.
Po zavr{enom glasawu predsednik utvr|uje
rezultate glasawa i objavquje da li je predlog
prihva}en ili odbijen.
Rezultat glasawa unosi se u zapisnik.
5. Odr`avawe reda na sednici
^lan 83.
O redu na sednici Skup{tine
stara se
predsednik Skup{tine .
Za povredu reda na sednici, predsednik mo`e da
izrekne meru opomene ili oduzimawa re~i.
Skup{tina, na predlog predsednika, mo`e da
izrekne meru udaqewa sa sednice.
^lan 84.
Mera opomene izri~e se odborniku koji svojim
pona{awem, uzimawem re~i kadа mu
predsednik
Skup{tine
nije dao, koji i pored upozorewa
predsednika Skup{tine govori o pitawu koje nije na
dnevnom redu, ako prekida govornika u izlagawu ili
dobacuje, odnosno smeta govornika ili na drugi na~in
ugro`ava slobodu govora i ako drugim postupcima
naru{ava red na sednici ili postupa protivno
odredbama ovog Пoslovanika.
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^lan 85.

Mera oduzimawa re~i izri~e se odborniku kome
su prethodno izre~ene dve mere opomene a koji i posle
toga ~ini povredu Пoslovnika iz ~l.84.
Odbornik kome je izre~ena mera oduzimawa re~i
du`an je da se bez odlagawa udaqi sa govornice.U
suprotnom predsednik Skup{tine iskqu~uje ozvu~ewe a
po potrebi odre|uje pauzu.
Mera oduzimawa re~i ne odnosi se na pravo
odbornika na repliku u daqem toku sednice.
^lan 86.
Mera udaqewa sa sednice izri~e se odborniku
koji i posle izre~ene mere opomene, odnosno mere
oduzimawa re~i, ometa ili spre~ava rad na sednici.
Odbornik mo`e biti udaqen samo sa sednice na
kojoj je povredio red.
Odbornik prema kome je izre~ena mera udaqewa
sa sednice du`an je da se odmah udaqi iz prostorije u
kojoj se sednica odr`ava.
Ako predsednik Skup{tine redovnim merama ne
mo`e da odr`i red na sednici, odredi}e kratak prekid
sednice.
^lan 87.
Odredbe o odr`avawu reda na sednici
Skup{tine primewuju se i na sve druge u~esnike na
sednici Skup{tine.
Zapisniк
^lan 88.
O radu na sednici Skup{tine vodi se zapisnik.
O vo|ewu zapisnika stara se sekretar Skup{tine .
U zapisnik se obavezno unosi vreme i mesto
odr`avawa sednice, imena odsutnih odbornika, kratak
tok sednice sa naznakom pitawa o kojima se
raspravqalo, sa imenima u~esnika u raspravi,
zakqu~cima koji su na sednici prihva}eni i rezultati
glasawa o pojedinim pitawima, o izre~enim merama i
imenima predsedavaju}eg i zapisni~ara.
^lan 89.
Ceo tok sednice Skup{tine se snima. Govornik
na sednici ima pravo da preslu{a deo svog govora.
Originali zapisnika ~uvaju se u dokumentaciji
Skup{tine op{tine a prepis zapisnika dostavqa se
odbornicima uz poziv za narednu sednicu.
VII POSTUPAK ZA DONO[EWE ODLUKA I DRUGIH
AKATA SKUP[TINE
Akta koja donosi Skup{tina
^lan 90.
Skup{tina donosi odluke, re{ewa, zakqu~ke,
preporuke, pravilnike, naredbe, uputstva i daje
autenti~na tuma~ewa akata koja donosi.
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telo, svaki odbornik, председник општине u skladu
sa Statutom.
Predlog odluke i drugih akata podnosi se u
obliku u kome se donosi i mora biti obrazlo`en.
Obrazlo`ewe mora da sadr`i pravni osnov i
razloge dono{ewa odluke i drugih akata obja{wewe
ciqa koji se `eli posto}i, procenu iznosa finansijskih
sredstava potrebnih za sprovo|ewe odluke i drugih
akata.
^lan 92.
Predlog odluke i drugih akata koji je upu}en
Skup{tini , predsednik
dostavqa odbornicima,
nadle`nom radnom telu i Општинском већу када је у
питању Предлог одлуке о буџету.
Ako predlog odluke i drugih akata nije
pripremqen u skladu sa ovim poslovnikom, predsednik
Skup{tine zatra`i}e od predlaga~a da predlog odluke
i drugih akata uskladi sa odredbama ovog poslovnika,
pri ~emu }e precizno navesti u ~emu se sastoji ta
neuskl|enost.
^lan 93.
Predlog odluke i drugih akata pre razmatrawa
na sednici Skup{tine, razmatraju nadle`na stalna radna
tela i Општинско веће када је у питању Предлог
Одлуке о буџету.
Председник Скупштине доставља примљене
предлоге одлука и других аката пре разматрања на
седници Скупштине одговарајућем радом телу и
председнику Општине, односно Општинском већу када је
у питању измена и допуна Одлуке о буџету општине.
^lan 94.
Predlaga~ odluke i drugih akata odnosno wegov
predstavnik, mo`e na po~etku pretresa da izlo`i
dopunska obrazlo`ewa.
Predlaga~ odluke i drugih akata ima pravo da
povu~e predlog odluke i drugih akata sve do zavr{etka
pretresa predloga odluke i drugih akata na sednici
Skup{tine.
Amandman
^lan 95.
Predlog za imenu i dopunu predloga odluke u
obliku amandmana podnosi se predsedniku Skup{tine u
pisanom obliku, po~ev od dana dostavqawa predloga
odluke, a najkasnije 48 sati pre po~etka sednice na kojoj
se razmatra predlog odluke.
Izuzetno na akta koja se razmatraju po hitnom
postupku ili je materijal odborniku podeqen pred
po~etak sednice, amandman mo`e biti podnet i na samoj
sednici Skup{tine.
Амандман
поднет
на
самој
седници
Скупштине може бити дат усмено.
^lan 96.

Postupak za dono{ewe odluke i drugih akata
^lan 91.
Predlog odluke i drugih akata mo`e da podnese
Општинско веће за Одлуку о буџету, stalno radno

Amandmane na predlog odluke mogu da podnose
predlaga~i odluka iz ~lana 91 . ovog Пoslovnika.
Podnete amandmane predsednik Skup{tinе
upu}uje predlaga~u odluke, Општинском већу за
Предлог одлуке о буџету nadle`nom stalnom radnom
telu i odbornicima.
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^lan 97.

O amandmanu se obavezno izja{wava predlaga~
odluke, Општинско веће за Предлог одлуке о буџету
i nadle`no stalno radno telo i obave{tavaju Skup{tinu
za koje amandmane predla`u da ih Skup{tina prihvati a
za koje da ih odbije.
^lan 98.
U toku pretresa predloga, amandmane u pisanom
obliku mogu da podnose predlaga~ i Општинско веће за
Предлог одлуке о буџету, ali samo ako je potreba za
amandmanom nastala usled prethodnog prihvatawa nekog
drugog amandmana.
^lan 99.
Skup{tina odlu~uje o podnetim amandmanima po
redosledu ~lanova predloga odluke.
Ako je podneto vi{e amandmana na isti ~lan
odluke, prvo se odlu~uje o amandmanu kojim se predla`e
brisawe odredaba toga ~lana a zatim o amandmanu kojim
se predla`e izmena celog ~lana.
Amandmani koji su prihva}eni od predlaga~a,
odnosno Општинског већа за Предлог одлуке о
буџету, postaju sastavni deo odluke i o wima Skup{tina
posebno ne odlu~uje.
Skup{tina posebno odlu~uje o svakom amandmanu
koji predlaga~ odluke, Општинско веће, председник
општине и стално радно тело nisu prihvatili.
Прихваћени амандмани постају саставни део
предлога одлуке.
Hitan postupak
^lan 100.
Odluka se mo`e izuzetno doneti i po hitnom
postupku.
Po hitnom postupku mo`e da se donese samo
odluka kojom se ure|uju pitawa i odnosi nastali usled
okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a ne
dono{ewe odluke po hitnom postupku moglo bi da
prouzrokuje {tetne posledice.
Predlaga~ mora da obrazlo`i razloge za
dono{ewe akta po hitnom postupku.
^lan 101.
Ukoliko su odbornici, prihvatawem dopune
dnevnog reda, utvrdili potrebu da se pojedini predlozi
razmatraju po hitnom postupku, Skup{tina
mo`e
odlu~ivati bez prethodnog razmatrawa u odgovaraju}im
radnim telima i Општинском већу.
Skup{tina
mo`e u toku sednice zatra`iti
hitno mi{qewe odgovaraju}eg radnog tela Skup{tine.
Predlog akta koji se donosi po hitnom postupku
mora se dostaviti odbornicima najkasnije do po~etka
sednice.
^lan 102.
O predlogu za dono{ewe akta po hitnom postupku
odlu~uje se bez pretresa.
Pre glasawa o tom pitawu Skup{tina }e
saslu{ati obrazlo`ewe predlaga~a.
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Ako Skup{tina usvoji predlog da se akt donese
po hitnom postupku, predlog akta unosi se u dnevni red
sednice.
Skra}eni postupak
^lan 103.
U skra}enom postupku odlu~uje se bez prethodne
rasprave.
^lan 104.
Po skra}enom postupku Skup{tina
mo`e
odlu~ivati kada su na dnevnom redu pitawa koja se
odnose na izbor, imenovawa i razre{ewa, pojedina~na
akta u vezi sa upravqawem i kori{}ewem imovine, kao i
druga konkretna akta.
Potpisivawe i objavqivawe akata
^lan 105.
Akta doneta na sednici Skup{tine
predsednik Skup{tine.

potpisuje

^lan 106.
Izvornik akta potpisan od strane predsednika
Skup{tine i overen pe~atom Skup{tine ~uva se u
dokumentaciji Skup{tine општине .
Pod izvornikom akta podrazumeva se tekst akta
koji je usvojen na sednici Skup{tine.
O izradi izvornika akta i wegovih otpravaka,
~uvawa
izvornika
akta
i
wihovoj
evidenciji,
objavqivawu akata i dostavqawu zainteresovanim
organima i organizacijama stara se Odeqewe za
skup{tinske poslove.
^lan 107.
Akta iz ~l.90. ovog Пoslovnika objavquju se u
"Slu`benom glasniku op{tine Gorwi Milanovac".
O objavqivawu akata koje je donela Skup{tina
stara se sekretar Скупштине.
Sekretar Skup{tine, na osnovu izvornog teksta
odluke ili drugog propisa ili op{teg akta ili
autenti~nog tuma~ewa daje ispravke gre{aka u
objavqenim tekstovima ovih akata.
VIII PRAVA I DU@NOSTI ODBORNIKA
^lan 108.
Odbornik je du`an da prisustvuje sednici
Skup{tine .
Predsednik Skup{tine mo`e da odobri
odborniku odsustvo sa sednice iz opravdanih razloga o
~emu obave{tava Skup{tinu.
^lan 109
Odbornik ima pravo da bude obave{ten o svakom
pitawu, ~ije mu je poznavawe potrebno radi vr{ewa
funkcije odbornika.
^lan 110
Odbornik ima pravo da tra`i obave{tewa i
obja{wewa
od
Општинског
већа,
rukovodioca
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organizacionih jedinica organa uprave, iz wihove
nadle`nosti, odnosno da postavi pitawe u vezi poslova
op{tine.
Odborni~ko
pitawe
mora
biti
jasno
formulisano.
Odborni~ko pitawe postavqa se u pisanom
obliku ili usmeno.
^lan 111.
Odborni~ka pitawa postavqaju se na kraju
sednice Skup{tine po{to Skup{tina okon~a rad po svim
ta~kama dnevnog reda.
Odborni~ko pitawe mo`e se postaviti i izme|u
dve sednice Skup{tine
u pisanom obliku, preko
predsednika Skup{tine, koji ga dostavqa nadle`nom
organu ili сталном радном телу.
Predsednik Skup{tine upozori}e odbornika, koji
postavqa odborni~ko pitawe, ako pitawe nije
postavqeno u skladu sa odredbama ovog poslovnika,
odnosno ako nije upu}eno nadle`nom organu.
^lan 112
Na usmeno postavqeno odborni~ko pitawe,
nadle`ni organ mo`e usmeno odgovoriti. Ako je za
davawe odgovora potrebna odre|ena priprema, odgovor
odborniku }e se dostaviti u pisanom obliku.
Pismeni odgovor dostavqa se свим odbornicima.
^lan 113.
Posle datog odgovora na odborni~ko pitawe,
odbornik koji je postavio pitawe ima pravo, da u trajawu
od najvi{e tri minuta komentari{e odgovor na svoje
pitawe ili da postavi dopunsko pitawe, ~iji odgovor,
tako|e, mo`e da prokomentari{e u vremenu od najvi{e
tri minuta.
^lan 114.
Odeqewe za skup{tinske poslove obezbe|uje, u
okviru svojih zadataka, uslove za vr{ewe funkcije
odbornika i na wihovo tra`ewe:
- pru`a stru~nu pomo} u izradi predloga koje
oni podnose Skup{tini i radnim telima,
- obezbe|uje im kori{}ewe slu`benih listova i
glasnika, kao i dopunsku dokumentaciju za pojedina
pitawa koja su na dnevnom redu Skup{tine i wenih
radnih tela,
- stara se o obezbe|ewu tehni~kih uslova.

St
ra
an
na
a 12
Str
12

IX RAD SKUP[TINE OP[TINE U SLU^AJU
NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI, RATNOG STAWA
ILI VANREDNOG STAWA
^lan 117.
Odredbe ovog poslovnika primewuju se u
Skup{tine u slu~aju neposredne ratne opasnosti, u
i u slu~aju drugog vanrednog stawa, ako odredbama
poglavqa ili drugim op{tim aktima Skup{tine
druga~ije odre|eno.

radu
ratu
ovog
nije

^lan 118.
Predsednik Skup{tine, u slu~aju neposredne
ratne opasnosti, ratnog ili vanrednog stawa:
- odre|uje vreme i mesto odr`avawa sednice
Skup{tine,
- odlu~uje o na~inu pozivawa odbornika na
sednice i na~inu i rokovima dostavqawa materijala te
sednice,
- mo`e, po potrebi, odrediti poseban na~in
vo|ewa zapisnika sa sednice Skup{tine
i wenih
stalnih radnih tela,
- mo`e odrediti da se predlozi odluka i drugi
op{ti akti i drugi materijali ne stavqaju na
raspolagawe sredstvima javnog informisawa, dok
Skup{tina druga~ije ne odlu~i,
- odlu~uje o na~inu rada i izvr{avawu zadataka
stru~nih slu`bi Skup{tine.
^lan 119.
U slu~aju neposredne ratne opasnosti, za vreme
ratnog ili vanrednog stawa, predlozi odluka, drugih
propisa i op{tih akata, koje razmatra Skup{tina, mogu
se izneti na razmatrawe i odlu~ivawe bez prethodnog
razmatrawa u nadle`nim radnim telima, ukoliko to
Skup{tina odlu~i.
^lan 120.
Odbornici su du`ni da u slu~ajevima neposredne
ratne opasnosti ratnog ili vanrednog stawa, izve{tavaju
sekretara Skup{tine o svakoj promeni adrese
prebivalita ili boravi{ta.
Члан 121.
У случају ратног стања, председник Општине
доноси акта из надлежности Скупштине општине с тим
што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини
општине чим она буде у могућности да се састане.

^lan 115.
Odbornik ima pravo na naknadu materijalnih i
drugih tro{kova u vezi obavqawa du`nosti odbornika u
skladu sa Odlukom Skup{tine.
^lan 116.
Odborniku se posle izvr{enог потврђивања
mandata izdaje posebna legitimacija.
Komisija za kadrovska, administrativna i
mandatno-imunitetska pitawa utvr|uje sadr`inu, oblik i
na~in izdavawa legitimacije i vo|ewe evidencije
izdatih legitimacija.

X JAVNOST RADA SKUP[TINE OP[TINE
^lan 122.
Rad Skup{tine dostupan je javnosti.
^lan 123.
Predstavnici sredstava javnog informisawa,
akreditovanih za pra}ewe rada Skup{tine, imaju pravo
da prisustvuju sednicama Skup{tine i wenih radnih
tela, radi obave{tavawa javnosti o wihovom radu.
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^lan 124.
Skup{tina i wena radna tela, u slu~aju
razmatrawa odre|enih pitawa, izuzetno mogu ograni~iti
ili iskqu~iti javnost iz svog rada.

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

^lan 125.
Predstavnicima sredstava javnog informisawa
stavqaju se na raspolagawe predlozi odluka, drugih
propisa i op{tih akata, kao i informativni materijali
o pitawima iz rada Skup{tine i wenih radnih tela.
Radi stvarawa uslova za rad predstavnicima
sredstava javnog informisawa obezbe|uju se potrebni
uslovi za pra}ewe rada na sednicama Skup{tine i
wenih radnih tela.
^lan 126.

1. БИРА СЕ Др Зоран Копривица, доктор
медицине из Г.Милановца, одборник Скупштине општине,
за председника Скупштине општине Г.Милановац.

Skup{tina mo`e da izda slu`beno saop{tewe za
sredstva javnog informisawa.Tekst slu`benog saop{tewa
sastavqa Odeqewe za skup{tinske poslove a odobrava
predsednik Skup{tine.
Konferenciju za {tampu u Skup{tinи општине
mo`e da odr`i predsednik општине, председник
Скупштине, њихови заменици.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

2. Ово Решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.
Број: 3-01-06-582/2004.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Проф. др Бошко Стојановић,ср.

47.

XI PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 127.
Stupawem na snagu ovog Пoslovnika prestaje da
va`i Poslovnik Skup{tine op{tine G.Milanovac пречишћен
текст
("Slu`beni
glasnik
op{tine
G.Milanovac", бр.4/02.)

На основу члана 30. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.9/02 и 33/02),
члана 26. став 1. тачка 10. и члана 41. Статута општине
Г.Милановац ("Сл.гласник општине Г.М.",бр.4/02) и члана
27. Пословника Скупштине општине Г.Милановац,
Скупштина општине Горњи Милановац на седници
одржаној 15.10.2004.године, донела је

^lan 128.
Ovaj Пoslovnik stupa na snagu danom dono{ewa a
bi}e objavqen u "Slu`benom glansiku op{tine Gorwi
Milanovac".

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 3-01-06-582/2004.
СЛУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Проф. др Бошко Стојановић,ср.

1. БИРА СЕ Радојко Марјановић, конобар из
Бруснице, одборник Скупштине општине, за заменика
председника Скупштине општине Г.Милановац.
2. Ово Решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.
Број: 30106582/2004.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

46.
ПРЕДСЕДНИК
Др Зоран Копривица,ср.
На основу члана 30. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.9/02 и 33/02),
члана 26. став 1. тачка 10. и члана 36. Статута општине
Г.Милановац ("Сл.гласник општине Г.М.",бр.4/02) члана
22. и 23. Пословника Скупштине општине Г.Милановац,
Скупштина општине Горњи Милановац на седници
одржаној 15.10.2004.године, донела је

48.
На основу члана 30. став 1. тачка 10. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.9/02 и 33/02),
члана 43. Статута општине Г.Милановац ("Сл.гласник

Br
ojj 10
20
00
04
4
Bro
10//2

Sl
u`
`b
be
en
ni
i gl
as
sn
ni
ik
k op
{tti
in
ne
e Go
rw
wi
i Mi
la
an
no
ov
va
ac
c
Slu
gla
op{
Gor
Mil

општине Г.М.",бр.4/02) и члана 57. и 58. Пословника
Скупштине општине Г.Милановац, Скупштина општине
Горњи Милановац на седници одржаној 15.10.2004.године,
донела је
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1. ПОСТАВЉА СЕ Трифун Пауновић, дипл.
правник из Г.Милановца
за
секретара Скупштине
општине Г.Милановац.

1.
Др
МИЛИЦА
ЧЕКЕРЕВАЦ,
лекар
специјалиста патолог, из Горњег Милановца, одборник
Скупштине општине,
2. ДМИТАР РАДОЊИЋ,
професор из
Г.Милановца, одборник Скупштине општине,
3. Др МИРОСЛАВ НЕДЕЉКОВИЋ, лекар
интерниста из Г.Милановца, одборник Скупштине
општине,
4. ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, пољопривредник из
Врнчана, одборник Скупштине општине,
5. СНЕЖАНА СМИЉАНИЋ, дипл.грађевински
инжењер, из Г.Милановца, одборник Скупштине општине,
6. ВИОЛЕТА МИРИЋ, приватни предузетник из
Г.Милановца, одборник Скупштине општине.

2. Постављени ступа на дужност 15.октобра
2004.године.

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

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

Број: 30106582/2004.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 30106582/2004.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Др Зоран Копривица,ср.

49.
На основу члана 31.и 32. Статута општине
Г.Милановац ("Сл.гласник општине Г.М.",бр.4/02) и члана
33., 36. и 45. Пословника Скупштине општине
Г.Милановац, Скупштина општине Горњи Милановац на
седници одржаној 15.10.2004.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРВОСКА АДМИНИСТРАТВНА
И МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
1. БИРАЈУ СЕ ЗА председника и чланове
Комисије за кадровска, административна и мандатно
имунитетска питања Скупштине општине Горњи
милановац, и то:
 за председника
ЈОВИЦА ЦАРЕВИЋ, службеник, из Горњег
Милановца, одборник Скупштине општине,
а за чланове:

ПРЕДСЕДНИК
Др Зоран Копривица,ср.
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AKTA SKUP[TINE OP[TINE
1. Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Г.Милановац ................
2. Пословник Скупштине општине Горњи Милановац .................................................................
3. Решење о избору председника Скупштине општине Г.Милановац ........................................
4. Решење о избору заменика председника Скупштине општине Г.Милановац ......................
5. Решење о постављењу секретара Скупштине општине Г.Милановац ...................................
6. Решење о избору председника и чланова Комисије за кадровска, административна и
мандатно имунитетска питања .......................................................................................................
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IZDAVA^: Skup{tina op{tine Gorwi Milanovac,
Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni
urednik Трифун Пауновић, sekretar Skup{tine op{tine Gorwi Milanovac.
@iro ra~un za pretplatu: Приходи општинских органа управе Горњи Милановац број 84074235184394
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila
Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09

