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АКТА
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ

3.

општине Горњи Милановац и упућивању Привременом
органу општине Горњи Милановац на доношење.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Горњи
Милановац.
Број: 40106690/06
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 10., 30. и 113. Закона о локланој
самоуправи, члана 101. Статута општине Горњи
Милановац и члана 3. Одлуке о образовању привременог
органа општине Горњи Милановац, Привремени орган
општине Горњи Милановац на седници одржаној 12. јула,
донео је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Члан 1.
Приступа се промени Статута општине Горњи
Милановац.
Члан 2.
Образује се Комисија за израду Нацрта одлуке о
промени Статута општине Горњи Миланвац и именује се:


за председника
_________, _____ Привременог органа општине Г.
Милановац



за чланове:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________

Члан 3.
Нацрт одлуке о промени Статута општине Горњи
Милановац упутити Комисији за статутарна питања,
организацију и нормативна акта Привременог органа
општине Горњи Милановац, као надлежном радном телу,
ради утврђивања Предлога одлуке о промени Статута

ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђуровић,SR.

4.

На основу члана 113. Закона о локалној
самоуправи и члана 6. Одлуке о образовању привременог
органа општине Горњи Милановац („Сл. гласник РС“, бр.
49/06), Привремени орган општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 12. јула 2006. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за статутарана питања,
организацију и нормативна акта Привременог
органа општине Горњи Милановац, као радно
тело Привременог органа општине Горњи
Милановац и именује се:


за председника:

Душан Ђуровић, председник Привременог
органа општине Горњи Милановац


за чланове:
1.

Горан Марковић, дипл. правник из
Горњег Милановца
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2.

Војкан Николић, економиста из
Горњег Милановца
Александар Јоловић, предузетник из
Горњег Милановца
Срђан Милићевић, директор Центра
дечијег одмаралишта на Руднику

3.
4.

2.

Задатак комисије је да припрема и предлаже
Привременом органу предлоге измена и допуна
Статута и предлог Пословника. Разматра предлоге
аката Општинског већа које он упућује
Привременом органу и предлаже Привременом
органу доношење и других аката.

3.

Решење ступа на снагу даном доношења.

4.

Решење објавити у Службеном гласнику општине
Горњи Милановац.

Број: 40106690/06
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђуровић,ср.

5.
На основу члана 113. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.9/02, 33/04, 135/04), члана 8.
Одлуке о оснивању Музеја рудничкотаковског краја,
("Сл.гласник општине Г.М."бр.3/94,5/97 и 5/01.) члана 3.
Одлуке о образовању Привременог органа општине Горњи
Милановац ("Сл.гл. РС", бр.49/06) Привремени орган
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 12. јула
2006.године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Борисав Челиковић,
дипломирани историчар
из Г.Милановца, дужности
директора Музеја рудничкотаковског краја Горњи
Милановац.
2. ИМЕНОВАНОМ престаје дужност 14. октобра
2005. године.
3. Решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.
Образложење
Решењем Скупштине општине Г.Милановац бр. 4
0106730/05 од 14.10.2005. године, Борисав Челиковић,
дипломирани историчар из Г.Милановца, разрешен је
дужности директора Музеја рудничкотаковског краја
Горњи Милановац.
Против овог решења Борисав Челиковић је
тужбом против тужене Општине Г.Милановац покренуо
управни спор пред Окружним судом у Чачку, Већем за
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управне спорове, наводећи у тужби да оспорено решење
не садржи никакво образложење, нити поуку о правном
леку, те суд у поступку не може да цени да ли је
чињенично стање у овој управној ствари правилно
утврђено и да ли је правилно примењен материјални
пропис, па је тужилац предложио да суд оспорено решење
поништи.
По оцени суда оспорено решење има недостатке
због којих се не може испитати.
Наиме, чланом 196.став 3. Закона о општем
управном поступку прописано је да писмено решење
садржи: увод, диспозитив, образложење (у складу са
чланом 199. став 2. ЗУПа), упутство о правном леку,
назив органа са бројем и датумом решења, потпис
службеног лица и печат органа.
Сходно томе, решење Скупштине општине
Г.Милановац бр. 40106730/05 од 14.10.2005. године је
пресудом Окружног суда у Чачку, Већа за управне спорове
У бр. 53/05 од 20.12.2005. године ПОНИШТЕНО, уз
навођење да ће тужени у поновном поступку, имати у виду
све примедбе изнете у овој пресуди, те донети решење које
ће имати све елементе који су прописани чл. 196.став 3.
Закона о општем управном поступку.
Након сазивања 14. седнице Скупштине општине
Г.Милановац која је одржана 30. 12. 2005. године а у
смислу члана 63. Пословника Скупштине општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 10/04)
позив за исту је уредно достављен Борисаву Челиковић, а
на који се није одазвао.
Поступајући по наведеној пресуди, а имајући у
виду став и Одлуку већине одборника Скупштине
општине Г.Милановац да господин Борисав Челиковић не
ужива поверење Скупштине општине Г.Милановац да ће
савесно обављати дужност директора Музеја рудничко
таковског краја Г.Милановац, а на основу члана 30. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.9/02,
33/04, 135/04), и члана 8. Одлуке о оснивању Музеја
рудничкотаковског
краја,
("Сл.гласник
општине
Г.М."бр.3/94,5/97 и 5/01.) и чл. 26.став 1.тачка 9. и чл. 97.
Статута Општине Г.Милановац, Скупштина општине је
овлашћена да донесе решење о постављењу и разрешењу
директора Музеја рудничкотаковског краја Г.Милановац
(од 49 одборника за разрешење Борисава Челиковић је
гласало 28 одборника, против разрешења је гласао 1
одборник, док уздржаних за разрешење није било), те је
Скупштина општине донела решење о разрешењу
Борисава Челиковића, дипломираног историчара из
Горњег Милановца дужности директора Музеја рудничко 
таковског краја Горњи Милановац с тим да му дужност
престаје 30. децембра 2005. године.
Скупштина општине Горњи Милановац на
седници одржаној 28. фебруара 2006. године донела је
Закључак којим се врши исправка грешке у Решењу
Скупштине општине Горњи Милановац о разрешењу
Борисава Челиковића дужности директора Музеја
рудничкотаковског краја Г.Милановац број 40106
776/05 од 30. децембра 2005. године у делу диспозитива
решења у ставу 2 тако да уместо речи "30. децембар" треба
да стоје речи "14. октобра" с тим што ће се на основу
закључка у оригиналном примеру решења и свим
преписима извршити исправка.
Као образложење напред наведеног закључка
наведено је да је у поступку који је претходио доношењу
овог закључка, утврђено је да је приликом израде решења
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бр. 40106776/05 од 30. децембра 2005. године учињена
техничка грешка у делу решења, тако што су погрешно
наведене речи "30. децембар", уместо "14 октобар", што се
може утврдити увидом у материјал за наведену тачку
дневног реда. Наиме, увидом у предлог одлуке за ову
тачку дневног реда Седнице СО бр. 2020106/05 од 28. 12.
2005. године не сумљиво се може утврдити да је
Скупштина општине на седници одржаној 30. 12. 2005.
године потврдила решење донето на седници СО одржаној
14. 10. 2005. године о разрешењу Борисава Челиковића
дужности директора Музеја рудничкотаковског краја
Горњи Милановац, па самим тим и датум престанка
функције именованог како је наведено у диспозитиву овог
решења. Како је датум престанка функције у решењу о
разрешењу од 30. 12. 2005. године погрешно назначен,
односно да је уместо 14. 10.2005. године наведено 30. 12.
2005. године, применом одредаба члана 209. Закона о
општем управном поступку, донет је напред наведени
закључак.
Против решења Скупштине општине Горњи
Милановац број 40106776/05 од 30. 12. 2005. године које
је исправљено закључком туженог Скупштине општине
Горњи Милановац број 40106626 од 28. 02. 2006. године
Борисав Челиковић је тужбом против тужене општине
Г.Милановац покренуо управни спор пред Окружним
судом у Чачку, Већем за управне спорове, наводећи да
постоји очигледна противуречност и несагласност између
изворника и писменог отправка оспореног решења, да
тужиоцу опште није дата могућност да се изјасни у
погледу одлучних чињеница
везаних за његово
разрешење, да је тужилац неправедно разрешен дужности
обзиром да тужиоцу није оспорена стручност, законитост
и савесност у досадашњем раду, па је тужилац предложио
да суд оспорено решење поништи.
По оцени суда оспорено решење има недостатке
због којих се не може испитати.
По налажењу Окружног суда у Чачку отправак
решења није у сагласности са изворником, јер изворник
оспореног решења уопште не наводи да се тужилац
разрешава туженог директора Музеја рудничкотаковског
краја Горњи Милановац иако је тужиоцу уручен отправак
решења где се наводи да се Борисав Челиковић
дипломирани историчар из Г.Милановца разрешава
дужности директора Музеја рудничкотаковског краја
Горњи Милановац. У конкретном случају постоји
несагласност између изворника оспореног решења и
његовог писменог отправка и у погледу датума разрешења
тужиоца из разлога што у изворнику оспореног решења
који се налази у записнику седнице Скупштине општине
одржане на дан 30. 12. 2005. године уопште нема датума
од којег је разрешен дужности, а у писменом отправку
који је достављен тужиоцу је наведен као датум
разрешења 30. 12. 2005. године. Закључком од 28. 2. 2006.
године је исправљена грешка у писменом отправку
решења па наведен као датум разрешења 14. 10. 2005.
године. Како у изворнику оспореног решења уопште није
одређен датум разрешења тужиоца да би касније тај датум
био одређен у писменом отправку, то суд налази да
писмени отправак и у овоме није сагласан са изворником
решења што је такође разлог за поништај оспореног
решења. Закључком о исправци се није могао отклонити
овај недостатак из разлога што у изворнику решења
уопште није одређен датум разрешења, а закључком је
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исправљен датум који је одређен у писменом отправку
решења.
На основу тога, решење СО Г.Милановац број 4
0106776/05 од 30. 12. 2005. године које је исправљено
Закључком СО Г.Милановац број 40106626/06 од 28. 2.
2006. године је пресудом Окружног суда у Чачку, Већа за
управне спорове У.бр.1/06 од 15. 5. 2006. године је
поништено уз навођење да у поновном поступку тужени
односно Скупштина општине има у виду све примедбе
изнете у пресуди и донесе правилно и законито решење.
Поступајући по наведеној пресуди, у циљу
отклањања недостатака решења имајући у виду разлоге
изнете у пресуди, a полазећи од тога да је 14. 10. 2005.
године Борисав Челиковић разрешен дужности директора
Музеја рудничкотаковског краја због губитка поверења
тада формиране скупштинске већине и да је на његово
место решењем СО постављена друга личност и да је у
складу са Законом и Одлуком о радним односима,
платама, накнадама и другим примањима изабраних,
именованих и постављених лица у општини Г.Милановац
донето решење којим се Борисаву Челиковићу признаје
право на плату у трајању од 6 месеци у висини коју је имао
у време престанка функције, па је на основу члана 113.
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.9/02, 33/04,
135/04), члана 8. Одлуке о оснивању Музеја рудничко
таковског краја, ("Сл.гласник општине Г.М."бр.3/94,5/97 и
5/01.) члана 3. Одлуке о образовању Привременог органа
општине Горњи Милановац ("Сл.гл. РС", бр.49/06)
Привремени орган општине Горњи Милановац донео је
решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења може се покренути управни спор пред Окружни
судом у Чачку, подношењем тужбе у року од 30 дана од
дана достављања истог.
Број: 40106690/06

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђуровић,ср.

6.

На основу члана 113. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.9/02, 33/04, 135/04), члана 14.
Закона о јавним предузећима и обављања делатности од
општег интереса ("Сл.гласник РС",бр.25/00 и 25/02) и
члана 19. и 25. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
путеве општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
ГМ",бр.12/04) и члана 3. Одлуке о образовању
Привременог органа општине Горњи Милановац ("Сл.гл.
РС", бр.49/06) Привремени орган
општине Горњи
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Милановац, на седници одржаној 12. јула 2006.године,
донео је
РЕШЕЊЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Јовица Царевић, службеник
из Г.Милановца, дужности вд. директора ЈП за путеве
општине Горњи Милановац.
2. ИМЕНОВАНОМ престаје дужност 14. октобра
2005. године.
3. Решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.
Образложење
Скупштина општине Горњи Милановац на
седници одржаној 17. децембра 2004. године донела је
Решење о постављењу Јовице Царевића, службеника из
Г.Милановца за вршиоца дужности директора ЈП за путеве
општине
Горњи
Милановац
("Сл.гл.општине
Г.Милановац",бр. 13/04).
Решењем Скупштине општине Г.Милановац бр. 4
0106730/05 од 14.10.2005. године, Јовица Царевић,
службеник из Г.Милановца разрешен је дужности вд.
директора ЈП за путеве општине Г.Милановац.
Против овог решења Јовица Царевић је тужбом
против тужене Општине Г.Милановац покренуо управни
спор пред Окружним судом у Чачку, Већем за управне
сророве, наводећи у тужби да оспорено решење не садржи
никакво образложење, нити поуку о правном леку, те суд
у поступку не може да цени да ли је чињенично стање у
овој управној ствари правилно утврђено и да ли је
правилно примењен материјални пропис, па је тужилац
предложио да суд оспорено решење поништи.
По оцени суда оспорено решење има недостатке
због којих се не може испитати.
Наиме, чланом 196.став 3. Закона о општем
управном поступку прописано је да писмено решење
садржи: увод, диспозитив, образложење (у складу са
чланом 199. став 2. ЗУПа), упутство о правном леку,
назив органа са бројем и датумом решења, потпис
службеног лица и печат органа.
Сходно томе, решење Скупштине општине
Г.Милановац бр. 40106730/05 од 14.10.2005. године је
пресудом Окружног суда у Чачку, Већа за управне спорове
У бр. 54/05 од 20.12.2005. године ПОНИШТЕНО, уз
навођење да ће тужени у поновном поступку, имати у виду
све примедбе изнете у овој пресуди, те донети решење које
ће имати све елементе који су прописани чл. 196.став 3.
Закона о општем управном поступку.
Након сазивања 14. седнице Скупштине општине
Г.Милановац која је одржана 30. 12. 2005. године а у
смислу члана 63. Пословника Скупштине општине Горњи
Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 10/04)
позив за исту је уредно достављен Јовици Царевић, а на
који се није одазвао.
Поступајући по наведеној пресуди, а имајући у
виду став и Одлуку већине одборника Скупштине
општине Г.Милановац да господин Јовица Царевић не
ужива поверење Скупштине општине Г.Милановац да ће
савесно обављати дужност директора ЈП за путеве
општине из Г.Милановца, а на основу чл. 14. Закона о
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јавним предузећима и обављања делатности од општег
интереса, чл. 19. и и 25. Одлуке о оснивању ЈП за путеве
општине Г.Милановац и чл. 26.став 1.тачка 9. и чл. 97.
Статута Општине Г.Милановац, Скупштина општине је
овлашћена да донесе решење о постављењу и разрешењу
директора Јавног предузећа
за путеве општине
Г.Милановац (од 49 одборника за разрешење Јовице
Царевић је гласало 29 одборника, против и уздржаних за
разрешење није било), те је Скупштина општине донела
решење о разрешењу Јовице Царевића, службеника из
Горњег Милановца дужности директора ЈП за путеве
општине Горњи Милановац с тим да му дужност престаје
30. децембра 2005. године.
Скупштина општине Горњи Милановац на
седници одржаној 28. фебруара 2006. године донела је
Закључак којим се врши исправка грешке у Решењу
Скупштине општине Горњи Милановац о разрешењу
дужности директора ЈП за путеве општине Горњи
Милановац број 40106776/05 од 30. децембра 2005.
године у делу диспозитива решења у ставу 2 тако да
уместо речи "30. децембар" треба да стоје речи "14.
октобра" с тим што ће се на основу закључка у
оригиналном примеру решења и свим преписима
извршити исправка.
Као образложење напред наведеног закључка
наведено је да је у поступку који је претходио доношењу
овог закључка, утврђено је да је приликом израде решења
бр. 40106776/05 од 30. децембра 2005. године учињена
техничка грешка у делу решења, тако што су погрешно
наведене речи "30. децембар", уместо "14 октобар", што се
може утврдити увидом у материјал за наведену тачку
дневног реда. Наиме, увидом у предлог одлуке за ову
тачку дневног реда Седнице СО бр. 2020106/05 од 28. 12.
2005. године не сумљиво се може утврдити да је
Скупштина општине на седници одржаној 30. 12. 2005.
године потврдила решење донето на седници СО одржаној
14. 10. 2005. године о разрешењу Јовице Царевића
дужности директора ЈП за путеве општине Горњи
Милановац, па самим тим и датум престанка функције
именованог како је наведено у диспозитиву решења. Како
је датум престанка функције у решењу о разрешењу од 30.
12. 2005. године погрешно назначен односно да је уместо
14. 10. 2005. године наведено 30. 12. 2005. године
применом одредаба члана 209. Закона о општем управном
поступку донет је напред наведени закључак.
Против решења Скупштине општине Горњи
Милановац број 40106776/05 од 30. 12. 2005. године а
које је исправљено Закључком Скупштине општине број
40106626/06 од 28. 2. 2006. године Јовица Царевић је
тужбом против тужене општине Г.Милановац покренуо
управни спор пред Окружним судом у Чачку, Већем за
управне спорове, наводећи да
је оспорено решење
незаконито јер постоји очигледна противуречност и
несагласје између изворника и писменог отправка
решења, јер тужиоцу уопште није дата могућност да се
изјасни у погледу одлучних чињеница
везаних за
оспорено решење као и да приликом разрешења тужиоца
Скупштина општине Г.Милановац није узела у обзир
савесност тужиоца у обављању функције, па је тужилац
предложио да суд оспорено решење поништи.
По налажењу Окружног суда у конкретном
случају постоји несагласност у погледу дана разрешења
између изворника оспореног решења и писменог отправка.
По налажењу суда у изворнику решења који се налази у

Br
ojj 11
20
00
06
6
Bro
11//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

записнику са седнице СО Г.Милановац од 30. 12. 2005.
године под тачком 5 уошпште није одређено од ког
датума је тужилац разрешен дужности директора ЈП за
путеве општине Г.Милановац да би затим као датум
разрешења тужиоца у писменом отправку тог решења био
одређен дан 30. 12. 2005. године а затим 28. 2. 2006.
године Закључком било исправљено ово решење у погледу
датум разрешења тужиоца и одређен као датум разрешења
14. октобар 2005. године.
Како у изворнику оспореног решења уопште није
одређен датум разрешења тужиоца, да би касније тај датум
био одређен у писаном отправку, то суд налази да писмени
отправак није у сагласности са изворником решења.
Закључком о исправци се није могао отклонити тај
недостатак из разлога што у изворнику решења уопште
није одређен датум разрешења, а закључком је исправљен
датум који је одређен у писменом отправку решења.
Поред тога у образложењу оспореног решења које
се налази у писменом отправку тужени не даје разлоге
због којих се тужилац разрешава са 30. 12. 2005. године
како је то одређено у том писменом отпавку нити у
закључку о исправци даје разлоге због којих се тужилац
разрешава са 14. 10. 2005. године.
На основу тога решење СО Г.Милановац број 4
0106776/05 од 30. 12. 2005. године које је исправљено
Закључком СО Г.Милановац број 40106626/06 од 28. 2.
2006. године је пресудом Окружног суда у Чачку, Већа за
управне спорове У.бр.1/06 од 15. 5. 2006. године је
поништено уз навођење да у поновном поступку тужени
односно Скупштина општине има у виду све примедбе
изнете у пресуди и донесе правилно и законито решење.
Поступајући по наведеној пресуди, у циљу
отклањања недостатака решења имајући у виду разлоге
изнете у пресуди, a полазећи од тога да је 14. 10. 2005.
године Јовица Царевић разрешен дужности вд. директора
ЈП за путеве општине Г.Милановац због губитка поверења
тада формиране скупштинске већине и да је на његово
место решењем СО постављена друга личност и да је у
складу са Законом и Одлуком о радним односима,
платама, накнадама и другим примањима изабраних,
именованих и постављених лица у општини Г.Милановац
донето решење којим се Јовици Царевићу признаје право
на плату у трајању од 6 месеци у висини коју је имао у
време престанка функције, па је на основу члана 113.
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.9/02, 33/04,
135/04), члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављања делатности од општег интереса ("Сл.гласник
РС",бр.25/00 и 25/02) и члана 19. и 25. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за путеве општине Горњи Милановац
("Сл.гласник општине ГМ",бр.12/04) и члана 3. Одлуке о
образовању Привременог органа општине Горњи
Милановац ("Сл.гл. РС", бр.49/06) Привремени орган
општине Горњи Милановац донео је решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења може се покренути управни спор пред Окружни
судом у Чачку, подношењем тужбе у року од 30 дана од
дана достављања истог.
Број: 40106690/06
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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Душан Ђуровић,ср.

7.
На основу члана 113. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.9/02, 33/04, 135/04), члана 14.
Закона о јавним предузећима и обављања делатности од
општег интереса ("Сл.гласник РС",бр.25/00 и 25/02) и
члана 23. Одлуке о оснивању и организовању Јавног
комуналног предузећа "17.септембар" Горњи Милановац
("Сл.гласник општине ГМ",бр.3/03) и члана 3. Одлуке о
образовању Привременог органа општине Горњи
Милановац ("Сл.гл. РС", бр.49/06) Привремени орган
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 12. јула
2006.године, донео је
РЕШЕЊЕ
1.
РАЗРЕШАВА
СЕ
Рајко
Нешковић,
дипл.економиста из Г.Милановца, дужности директора
ЈКП"17.септембар" Горњи Милановац.
2. ИМЕНОВАНОМ престаје дужност 14. октобра
2005. године.
3. Решење објавити у Службеном гласнику
општине Г.Милановац.

Образложење
Решењем Скупштине општине Г.Милановац бр. 4
0106730/05 од 14.10.2005. године, Рајко Нешковић, дипл.
економиста из Г.Милановца разрешен је дужности
директора ЈКП "17 септембар" из Г.Милановца.
Против овог решења Рајко Нешковић је тужбом
против тужене Општине Г.Милановац покренуо управни
спор пред Окружним судом у Чачку, Већем за управне
спорове, наводећи у тужби да оспорено решење не садржи
никакво образложење, нити поуку о правном леку, те суд
у поступку не може да цени да ли је чињенично стање у
овој управној ствари правилно утврђено и да ли је
правилно примењен материјални пропис, па је тужилац
предложио да суд оспорено решење поништи.
По оцени суда оспорено решење има недостатке
због којих се не може испитати.
Наиме, чланом 196.став 3. Закона о општем
управном поступку прописано је да писмено решење
садржи: увод, диспозитив, образложење (у складу са
чланом 199. став 2. ЗУПа), упутство о правном леку,
назив органа са бројем и датумом решења, потпис
службеног лица и печат органа.
Сходно томе, решење Скупштине општине
Г.Милановац бр. 40106730/05 од 14.10.2005. године је
пресудом Окружног суда у Чачку, Већа за управне спорове
У бр. 56/05 од 20.12.2005. године ПОНИШТЕНО, уз
навођење да ће тужени у поновном поступку, имати у виду
све примедбе изнете у овој пресуди, те донети решење које
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ће имати све елементе који су прописани чл. 196.став 3.
Закона о општем управном поступку.
Након сазивања 14. седнице Скупштине општине
Г.Милановац а у смислу члана 63. Пословника Скупштине
општине
Горњи
Милановац
("Сл.гл.општине
Г.Милановац", бр. 10/04) позив за исту је уредно
достављен Рајку Нешковић, а на који се није одазвао.
Поступајући по наведеној пресуди, а имајући у
виду став и Одлуку већине одборника Скупштине
општине Г.Милановац да господин Рајко Нешковић не
ужива поверење Скупштине општине Г.Милановац да ће
савесно обављати дужност директора ЈКП "17 септембар"
из Г.Милановца, а на основу чл. 14. Закона о јавним
предузећима и обављања делатности од општег интереса,
чл. 23. Одлуке о оснивању и организовању Јавног
предузећа "17 септембар" Г.Милановац и чл. 26.став
1.тачка 9. и чл. 97. Статута Општине Г.Милановац,
Скупштина општине је овлашћена да донесе решење о
постављењу и разрешењу директора Јавног предузећа 17
септембар из Г.Милановца (од 49 одборника за разрешење
Рајка Нешковић је гласало 29 одборника, против и
уздржаних за разрешење није било), те је Скупштина
општине донела решење о разрешењу Рајка Нешковића,
дипломираног економисте из Г.Милановца дужности
директора ЈКП "17 септембар" Г. Милановац, с тим да му
дужност престаје 30. 12. 2005. године.
Скупштина општине Горњи Милановац на
седници одржаној 28. фебруара 2006. године донела је
Закључак којим се врши исправка грешке у Решењу
Скупштине општине Горњи Милановац о разрешењу
дужности директора ЈКП "17 септембар" Горњи
Милановац број 40106776/05 од 30. децембра 2005.
године у делу диспозитива решења у ставу 2 тако да
уместо речи "30. децембар" треба да стоје речи "14.
октобра" с тим што ће се на основу закључка у
оригиналном примеру решења и свим преписима
извршити исправка.
Као образложење напред наведеног закључка
наведено је да је у поступку који је претходио доношењу
овог закључка, утврђено да је приликом израде решења бр.
40106776/05 од 30. децембра 2005. године учињена
техничка грешка у делу решења, тако што су погрешно
наведене речи "30. децембар", уместо "14 октобар", што се
може утврдити увидом у материјал за наведену тачку
дневног реда. Наиме, увидом у предлог одлуке за ову
тачку дневног реда Седнице СО бр. 2020106/05 од 28. 12.
2005. године не сумљиво се може утврдити да је
Скупштина општине на седници одржаној 30. 12. 2005.
године потврдила решење донето на седници СО одржаној
14. 10. 2005. године о разрешењу Рајка Нешковића
дужности директора ЈКП "17 септембар" Горњи
Милановац, па самим тим и датум престанка функције
именованог како је наведено у диспозитиву решења. Како
је датум престанка функције у решењу о разрешењу од 30.
12. 2005. године погрешно назначен односно да је уместо
14. 10. 2005. године наведено 30. 12. 2005. године
применом одредаба члана 209. Закона о општем управном
поступку донет је напред наведени закључак.
Против решења Скупштине општине Горњи
Милановац број 40106776/05 од 30. 12. 2005. године а
које је исправљено Закључком Скупштине општине број
40106626/06 од 28. 2. 2006. године Рајко Нешковић је
тужбом против тужене општине Г.Милановац покренуо
управни спор пред Окружним судом у Чачку, Већем за
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управне спорове, наводећи да
је оспорено решење
незаконито јер постоји очигледна противуречност и
несагласје између изворника и писменог отправка
решења, јер тужиоцу уопште није дата могућност да се
изјасни у погледу одлучних чињеница
везаних за
оспорено решење као и да приликом разрешења тужиоца
Скупштина општине Г.Милановац није узела у обзир
савесност тужиоца у обављању функције, до доношења
оспореног решења, па је тужилац предложио да суд
оспорено решење поништи.
По налажењу Окружног суда у конкретном
случају постоји несагласност у погледу дана разрешења
између изворника оспореног решења и писменог отправка.
По налажењу суда у изворнику решења који се налази у
записнику са седнице СО Г.Милановац од 30. 12. 2005.
године под тачком 5 уопште није одређено од ког датума
је тужилац разрешен дужности директора ЈКП "17
септембар" Г.Милановац да би затим као датум разрешења
тужиоца у писменом отправку тог решења био одређен
дан 30. 12. 2005. године, а затим 28. 2. 2006. године
Закључком било исправљено ово решење у погледу датум
разрешења тужиоца и одређен као датум разрешења 14.
октобар 2005. године.
Како у изворнику оспореног решења уопште није
одређен датум разрешења тужиоца, да би касније тај датум
био одређен у писаном отправку, то суд налази да писмени
отправак није у сагласности са изворником решења.
Закључком о исправци се није могао отклонити тај
недостатак из разлога што у изворнику решења уопште
није одређен датум разрешења, а закључком је исправљен
датум који је одређен у писменом отправку решења.
Поред тога у образложењу оспореног решења које
се налази у писменом отправку тужени не даје разлоге
због којих се тужилац разрешава са 30. 12. 2005. године
како је то одређено у том писменом отпавку нити у
закључку о исправци даје разлоге због којих се тужилац
разрешава са 14. 10. 2005. године.
На основу тога решење СО Г.Милановац број 4
0106776/05 од 30. 12. 2005. године које је исправљено
Закључком СО Г.Милановац број 40106626/06 од 28. 2.
2006. године је пресудом Окружног суда у Чачку, Већа за
управне спорове У.бр.1/06 од 15. 5. 2006. године је
поништено уз навођење да у управном поступку тужени
односно Скупштина општине има у виду све примедбе
изнете у пресуди и бити у могућности да донесе правилно
и законито решење.
Поступајући по наведеној пресуди, у циљу
отклањања недостатака решења имајући у виду разлоге
изнете у пресуди, a полазећи од тога да је 14. 10. 2005.
године Рајко Нешковић разрешен дужности директора
ЈКП "17 септембар" Г.Милановац због губитка поверења
тада формиране скупштинске већине и да је на његово
место решењем СО постављена друга личност и да је у
складу са Законом и Одлуком о радним односима,
платама, накнадама и другим примањима изабраних,
именованих и постављених лица у општини Г.Милановац
донето решење којим се Рајку Нешковићу признаје право
на плату у трајању од 6 месеци у висини коју је имао у
време престанка функције, па је на основу члана 113.
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС",бр.9/02, 33/04,
135/04), члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављања делатности од општег интереса ("Сл.гласник
РС",бр.25/00 и 25/02) и члана 23. Одлуке о оснивању и
организовању
Јавног
комуналног
предузећа
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"17.септембар" Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
ГМ",бр.3/03) и члана 3. Одлуке о образовању Привременог
органа општине Горњи Милановац ("Сл.гл. РС", бр.49/06)
Привремени орган општине Горњи Милановац донео је
решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења може се покренути управни спор пред Окружни
судом у Чачку, подношењем тужбе у року од 30 дана од
дана достављања истог.
Број: 40106690/06
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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одбора ЈП „Телевизија Горњи Милановац“ Г. Милановац
(„Сл. гласник општине Г. Милановац“,бр. 3/06).
Привремени Управни одбор броји 5 чланова. Три члана су
представници Скупштине општине а два представника су
из реда запослених.
Председник Привременог управног одбора током
свог рада показао је несавесност и неодговорност у
обављању дужности председника привременог управног
одбора, па је сходно напред наведеном донето решење као
у диспозитиву.
Ово решење је коначно и против њега не може се
изјавити жалба, већ се може покренути судски спор пред
надлежним судом у законом предвиђеном року.
Број: 40106690/06

ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђуровић,ср.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђуровић,ср.

8.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник
РС“, бр. 25/00 и 25/02), члана 11. Одлуке о оснивању ЈП
„Телевизија Горњи Милановац“ („Сл. гласник оп. Г.М.“,
2/06), члана 26. став 1. тачка 9. и члана 97. Стаатута
општине Г. Милановац, („Сл. гласник оп. Г.М.“, бр 4/02,
12/04и 3/05) и члана 3. Одлуке о привременом органу
општине Горњи Милановац, Привремени орган
на
седници одржаној 12. јула 2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТЕЛЕВИЗИЈА ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ“
I
РАЗРЕШАВА СЕ Радисав Весовић дужности
председника Привременог управног одбора ЈП
„Телевизија Г. Милановац“
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Бранка Вуковић из Горњег Милановца
за председника Привременог управног одбора ЈП
„Телевизија Горњи Милановац“
III
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Горњи Милановац
Образ ложење
Скупштина општине Горњи Милановац на
седници одржаној 28. фебруара 2006. године донела је
Одлуку о оснивању ЈП „Телевизија Горњи Милановац“
ГорњиМилановац („Сл. гласник општине Г. Милановац“,
бр. 2/06).
На седници Скупштине
општине
Горњи
Милановац одржаној 9. марта 2006. године донето је
Решење о именовању чланова привременог Управног

9.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник
РС“, бр. 25/00 и 25/02), члана 11. Одлуке о оснивању ЈП
„Телевизија Горњи Милановац“ („Сл. гласник оп. Г.М.“,
2/06), члана 26. став 1. тачка 9. и члана 97. Стаатута
општине Г. Милановац, („Сл. гласник оп. Г.М.“, бр 4/02,
12/04и 3/05) и члана 3. Одлуке о привременом органу
општине Горњи Милановац, Привремени орган, на
седници одржаној 12. јула 2006. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ПРИВРЕМЕНОГ
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТЕЛЕВИЗИЈА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ“

1.

2.

РАЗРЕШАВА СЕ Весна Тодоровић дужности
члана Привременог управног одбора ЈП
„Телевизија Г. Милановац“, због престанка радног
односа у ЈП „Телевизија Г. Милановац“.
Решење објавити у Службеном гласнику општине
Горњи Милановац
Образ ложење

Скупштина општине Горњи Милановац на седници
одржаној 28. фебруара 2006. године донела је Одлуку о
ооснивању
ЈП
„Телевизија
Горњи
Милановац“
ГорњиМилановац („Сл. гласник општине Г. Милановац“,
бр. 2/06).
На седници Скупштине општине Горњи Милановац
одржаној 9. марта 2006. године донето је Решење о
именовању чланова привременог Управног одбора ЈП
„Телевизија Горњи Милановац“ Г. Милановац („Сл.
гласник општине Г. Милановац“,бр. 3/06). Привремени
Управни одбор броји 5 чланова. Три члана су
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представници Скупштине општине а два представника су
из реда запослених.
Дописом ЈП „Телевизија Горњи Милановац“ број.
2020157/06 од 10. 07.2006. године Привремени орган
обавештен
је да је Весна Тодоровић раздвајањем
предузећа припала НИЈП „Таковске новине“ и да више
није радник ЈП “Телевизија Горњи Милановац“. Истим
дописом директор ЈП „ТВ Г. Милановац“ предлаже
разрешење Весне Тодоровић. Имајући у виду наведено
донето је решење као у диспозитиву.
Ово решење је коначно и против њега не може се
изјавити жалба, већ се може покренути судски спор пред
надлежним судом у законом предвиђеном року.
Број: 40106690/06
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђуровић,ср.

________________________________________________
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