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 Исаило Тодоровић, секретар Општинског
већа, за члана.
Члан 3.
Јавна расправа о Нацрту одлуке о промени
Статута општине Горњи Милановац биће одржана од 1.
октобра до 14. октобра 2014. године.

516.
На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07),
чланова 42. став 1. тачка 1. и 128. став 3., 4. и 5. Статута
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, бр. 16/2013 –пречишћен текст) и
члана 143. Пословника о раду Скупштине општине
Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи
Милановац на седници одржаној 12. септембра 2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ПРОМЕНУ
СТАТУТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Члан 4.
Нацрт одлуке о промени Статута општине
Горњи Милановац упутити Комисији за статутарна
питања, организацију и нормативна акта Скупштине
општине Горњи Милановац, као надлежном радном
телу, ради утврђивања Предлога Одлуке о промени
Статута општине Горњи Милановац и упућивања
Скупштини општине Горњи Милановац, на разматрање
и доношење.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Члан 1.
Прихвата се предлог Општинског већа општине
Горњи Милановац, број 30679/2014 од 25. августа
2014. године за промену Статута општине Горњи
Милановац и приступа се промени Статута општине
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи
Милановац", бр. 16/2013 –пречишћен текст).
Члан 2.
Образује се Комисија за израду нацрта одлуке о
промени Статута општине Горњи Милановац, у саставу,
и то:
 Јадранка Достанић, председник Скупштине
општине Горњи Милановац, за председника Комисије,
 Горица Петровић, начелник Општинске
управе, за члана,
 Александар Јевтовић, секретар Скупштине
општине Горњи Милановац, за члана,

Срђан
Лукић,
општински
јавни
правобранилац, за члана,
 Славица Чолић, начелник Одељења за
имовинско правне послове, за члана,
 Биљана Пауновић, начелник Одељења за
скупштинске послове, за члана,
 Јелена Трнавац, руководилац Групе за
скупштинске послове, за члана

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

517.
На основу члана 56. Закона о локалним
изборима ("Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 –
одлука УС и 54/2011), члана 124. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи
Милановац”, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и члана
143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац,
бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 12. септембра 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику
Скупштине општине Горњи Милановац, изабраном на
локалним изборима одржаним 6. маја 2012. године, и то
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 Милану Топаловићу из Брђана, са Изборне
листе „Ивица ДачићСоцијалистичка партија Србије
(СПС), Партија уједињених пензионера Србије“
(ПУПС), Покрет за општину Горњи Милановац“.
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отпада животињског поракла на начин који
не представља ризик по друге животиње,
људе или животну средину“,
Досадашња тачка 14. постаје тачка 17.

II Мандат одборника почиње да тече даном
потврђивања мандата.
III Против ове одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења
одлуке, у складу са чланом 56. став 7. Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник РС”, бр. 129/2007,
34/2010 – одлука УС и 54/2011).
IV Одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.“

Став 2. истог члана мења се и гласи :
„Одељење за комуналностамбене послове и
урбанизам чини:
 Одсек за
урбанизам
и просторно
планирање,
 Одсек за послове еколошке канцеларије и
 Група за послове зоохигијене.“
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.

Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

518.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 59.
став 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС
бр.129/07) и члана 42. став 1.тачка 7. и члана 78. став 1.
Статута општине Горњи Милановац ( ,,Сл. гласник
општине Горњи Милановац“ бр. 16/2013пречишћен
текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Гор. Милановац“ бр.17/2013), Скупштина општине
Горњи Милановац на седници одржаној 12. септембра
2014. године, донела је:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Члан 1.
Одлука о општинској управи општине Горњи
Милановац (,,Сл. гласник општине Горњи Милановац“
број 30 /2012 ,10 /2013 и 7/2014) мења се у члану 24.
тако што се:
У ставу 1. после тачке 13. додају тачке 14., 15.
и 16. које гласе:
„14. хватање и збрињавање напуштених
животиња у прихватилиште за животиње,
15.
нешкодљиво
уклањање
лешева
животиња са јавних површина и објеката за
узгој,
држање,
дресуру,
излагање,
одржавање
такмичења
или
промет
животиња,
16.
транспорта
или
организовање
транспорта лешева животиња са јавних
површина и објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења
или промет животиња, до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном гласнику општине Горњи
Милановац,,.
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

519.
На основу чл. 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник Републике Србије» бр. 72/2009,
81/2009исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011,
121/2012, 42/2013одлука УС и 50/2013одлука УС) и
члана 42. ст. 1 тач. 6. и члана 124. Статута општине
Горњи Милановац («Службени гласник општине Горњи
Милановац» бр. 16/2013 – пречишћен текст) и чл. 143.
Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац («Службени гласник општине Горњи
Милановац» бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 12. септембра
2014.године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
10940/1, 10940/2 И 10940/3
КО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Члaн 1.
Приступa сe изрaди Плaнa дeтaљнe рeгулaциje
за катастарске парцеле 10940/1, 10940/2 и 10940/3 КО
Горњи Милановац (у дaљeм тeксту: Плaн дeтaљнe
рeгулaциje), а на основу Плана Генералне регулације за
насељено место Горњи Милановац „Горњи Милановац
2025“ (број Одлуке 20686/2013 од 20.09.2013.године,
«Службени гласник општине Горњи Милановац» бр.
18/2013).
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Члан 2.
Оквирна граница обухвата Плана детаљне
регулације обухвата катастарске парцеле 10940/1,
10940/2 и 10940/3 КО Горњи Милановац. Коначна
граница обухвата биће одређена у фази израде концепта
Плана.

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

Члaн 3.
Плaн дeтaљнe рeгулaциje сaдржaћe нaрoчитo:
грaницу плaнa и oбухвaт грaђeвинскoг пoдручja, пoдeлу
прoстoрa нa пoсeбнe цeлинe и зoнe, детаљну нaмeну
зeмљиштa, рeгулaциoнe линиje улицa и jaвних
пoвршинa и грaђeвинскe линиje сa eлeмeнтимa зa
oбeлeжaвaњe нa гeoдeтскoj пoдлoзи, нивeлaциoнe кoтe
улицa и jaвних пoвршинa (нивeлaциoни плaн), попис
парцела и опис локација за јавне површине садржаје и
објекте, кoридoрe и кaпaцитeтe зa сaoбрaћajну,
eнeргeтску, кoмунaлну и другу инфрaструктуру, мере
заштите културно историјских споменика и заштићених
природних целина, локације за које се обавезно
изграђује урбанистички пројекат или расписује конкурс;
прaвилa урeђeњa и прaвилa грaђeњa пo цeлинaмa и
зoнaмa, друге елементе значаjне за спровођење плана
детаљне регулације.
Плaн дeтaљнe рeгулaциje прeдстaвљaћe плaнски
oснoв зa издaвaњe инфoрмaциja o лoкaциjи, лoкaциjских
дoзвoла и изрaду урбaнистичкo тeхничких дoкумeнaтa.
За зоне урбане обнове планом детаљне
регулације разрађују се нарочито и композициони или
обликовани план и план партерног уређења.
Када се урбанистичким планом намена
земљишта мења тако да нова намена захтева битно
другачију парцелацију план детаљне регулације може
садржати и план парцелације.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Члaн 4.
Изрaдa плaнa дeтaљнe рeгулaциje биће
пoвeрена Студију за пројектовање и инжењеринг
ЛИНЕА“д.о. из Горњег Милановца.
Рок за израду плана је 30 (тридесет) дана oд
дaнa ступaњa нa снaгу oвe Oдлукe.
Члaн 5.
Срeдствa зa изрaду Плaнa дeтaљнe рeгулaциje
oбeзбeдићe инвеститори: Поњавић Десимир из Горњег
Милановца, ул. Кнеза Александра Карађорђевића 122,
Поповић Слободанка из Горњег Милановца, ул. Кнеза
Александра Карађорђевића 120, Поњавић Момчило из
Бруснице, Богдановић Милета из Горњег Милановца,
ул. Железничка 37/12 и Богдановић Милена из Новог
Сада, ул. Теодора Крачуна 4/49.

Члaн 6.
Зa пoтрeбe изрaдe Плaнa дeтaљнe рeгулaциje не
приступa сe изрaди стрaтeшкe прoцeнe утицaja нa
живoтну срeдину.
Члaн 7.
Eлaбoрaт Плaнa дeтaљнe рeгулaциje изрaдићe
сe у потребном броју примeракa у aнaлoгнoм и
дигитaлнoм облику.

Број: 20687/2014

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

520.
На основу члана 15. став 1.тачка 14. и члана 98. став
2. Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 20. став
1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС " број 129/07), члана 42. став 1. тачка 7.
Статута општине Горњи Милановац (“Сл.гласник
општине Горњи Милановац“ бр.16/2013 пречишћен
текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, бр. 17/2013), Скупштина општине
Горњи Милановац, на седници одржаној 12. септембра
2014. године, донела је
ОДЛУКУ
о формирању јединица цивилне заштите опште
намене на територији
општине Горњи Милановац
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се формирање,
организација,
опремање,
оспособљавање
и
функционисање јединица цивилне заштите опште
намене на територији општине Горњи Милановац.
Члан 2.
Јединице цивилне заштите образују се, опремају
и оспособљавају као оперативне снаге за извршавање
задатака цивилне заштите.
Јединице цивилне заштите опште намене се
формирају од радно способног становништва и
добровољаца, за извршавање једноставнијих послова
заштите и спасавања.
Члан 3.
Јединице цивилне заштите опште намене
оспособљавају се за извршавање мање
сложених
задатака, заштите и спасавања људи, материјалних и
културних добара и животне средине од елементарних
непогода, техничкотехнолошких несрећа, удеса и
катастрофа, последица тероризма, ратног и ванредног
стања а нарочито:
- извиђање, осматрање и јављање о врсти и
обиму опасности и насталим последицама,
- локализовање и гашење почетних и мањих
пожара, пожара на отвореном и шумских
пожара, спасавање људи, животиња и добара из
угрожених и објеката захваћених пожаром,
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учешће у заштити од поплава и помоћ
надлежним службама у спречавању поплава
указивање прве помоћи и организација
транспорта повређених,
одржавање реда,
учешће на спасавању плитко затрпаних из
рушевина и рашчишћавању рушевина,
чишћење саобраћајница и мањих површина од
снежног наноса приручним алатом,
учешће у евакуацији људи,
животиња
материјалних и културних добара из угроженог
подручја,
збрињавање људи и животиња из угроженог
подручја,
помоћ у асанацији терена, деконтаминацији
људи, животиња, средстава и објеката,
учешће као испомоћ у акцијама заштите и
спасавања ширих размера, са специјализованим
јединицама цивилне заштите, јединицама
Војске Србије и другим структурама система
заштите и спасавања, и
обављање
других активности по процени
општинског штаба за ванредне ситуације.

Члан 4.
Основни критеријум за утврђивање величине и
броја јединица је степен угрожености територије
општине од елементарних непогода, техничко
технолошких несрећа, удеса и катастрофа, последица
тероризма, ратног и ванредног стања.
Члан 5.
На територији општине Горњи Милановац
формирају се јединице цивилне заштите опште намене,
до ранга (јачине) самосталног вода и самосталног
одељења у насељеним местима и месним заједницама са
укупно 446 обвезника цивилне заштите и то:
1.

1.Вод ЦЗ опште намене Горњи Милановац
(2.реон МЗ, 3.реон МЗ Горњи Милановац,
Велереч, Сврачковци и Неваде), основно
мобилизацијско збориште
Основна школа
Десанка Максимовић'' улица М.Тодоровића
''Жице'' број 10.

2.

2.Вод ЦЗ опште намене Горњи Милановац
(1.реон МЗ, 4.реон МЗ Горњи Милановац,
Грабовица, Луњевица и Брусница), основно
мобилизацијско збориште, Основна школа ''Краљ
АлександарI'' улица, Војводе Мишића 13.

3.

3.Вод ЦЗ опште намене Враћевшница (Горња
Врбава, Доња Врбава, Бело Поље, Враћевшница,
Прњавор, Липовац, Горња Црнућа, Доња
Црнућа), основно мобилизацијско збориште,
Основна школа у Враћевшници.

4.

4.Вод ЦЗ опште намене Брђани (Брђани и
Семедраж), основно мобилизацијско збориште
Дом културе Брђани.

5.

5.Вод ЦЗ опште намене
Рудник (Рудник,
Брезовица,
Мајдан,
Мутањ),
основно
мобилизацијско збориште, Месна канцеларија
Рудник.
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6.

6.Вод
ЦЗ опште намене Заграђе (Заграђе,
Рељинци, Трудељ, Драгољ, Варнице, Угриновци),
основно мобилизацијско збориште, Месна
канцеларија Заграђе.

7.

7.Вод ЦЗ опште намене Бољковци (Бољковци,
Ручићи, Давидовица, Крива Река, Церова,
Шилопај), основно мобилизацијско збориште,
Дом културе Бољковци.

8.

8.Вод ЦЗ опште намене
Калиманићи
(Калиманићи, Врнчани, Накучани, Клатичево,
Љутовница), основно мобилизацијско збориште
Дом културе Калиманићи.

9.

9.Вод ЦЗ опште намене Таково (Таково, Дренова,
Шарани, Лочевци, Љеваја, Синошевићи), основно
мобилизацијско збориште Месна заједница
Таково.

10.

10.Вод ЦЗ опште намене Бершићи (Бершићи
Озрем, Доњи Бранетићи, Горњи Бранетићи),
основно мобилизацијско збориште Месна
заједница Бершићи.

11.

11.Вод ЦЗ опште намене Горњи Бањани (Горњи
Бањани, Полом, Лозањ, Брезна, Теочин), основно
мобилизацијско збориште, Основна школа Горњи
Бањани.

12.

12.Вод ЦЗ опште намене Прањани (Прањани,
Леушићи,
Коштунићи,
Брајићи),
основно
мобилизацијско збориште Дом културе Прањани.

13.

13.Вод ЦЗ опште намене Каменица (Богданица,
Каменица, Дружетићи, Гојна Гора), основно
мобилизацијско збориште Месна канцеларија
Каменица.

14.

1.Самостално одељење ЦЗ опште намене
Јабланица, основно мобилизацијско збориште,
Дом културе Јабланица.

15.

Самостално одељење
ЦЗ опште намене
Срезојевци, основно мобилизацијско збориште
Дом културе Срезојевци.

Члан 6.
Попуна јединица цивилне заштите опште
намене врши се
на територијалном принципу
обвезницима цивилне заштите.
У јединице опште намене цивилне заштите
могу се распоредити лица која нису на распореду у
ратним јединицама Војске Србије а имају знања и
занимања од значаја за заштиту и спасавање и
здравствено способни мушкарци и жене који нису војни
обвезници, а старости су од 16 до 60 (мушкарци),
односно од 16 до 55 година (жене).
Здравствену способност грађана за учествовање
у органима и јединицама цивилне заштите утврђује
здравствена установа надлежна према седишту органа
односно јединице.
Члан 7.
Након формирања јединица цивилне заштите
опште намене из члана 5. ове Одлуке извршити
опремање и обуку истих са одговарајућом опремом која
је неопходна за њихову личну заштиту и за спровођење
мера и извршавање задатака цивилне заштите.
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Трошкове опремања и обучавања обезбедити
из средстава Буџета
општине Горњи Милановац,
предвиђених за финансирање система заштите и
спасавања.
Члан 8.
Општински штаб за ванредне ситуације за
територију општине Горњи Милановац,
разматра
организацију, опремање и обучавање јединица цивилне
заштите опште намене.
Члан 9.
Јединице цивилне заштите опште намене, из
члана 5. ове Одлуке, за извршавање мера, задатака и
активности заштите и спасавања у миру, ванредној
ситуацији, ратном и ванредном стању ангажује,
(активирамобилише) општински Штаб за ванредне
ситуације општине Горњи Милановац.
Јединице цивилне заштите опште намене, се
могу у случају потребе ангажовати у свим насељима на
целој територији општине Горњи Милановац, на основу
наређења општинског Штаба за ванредне ситуације.
Повереници цивилне заштите и заменици
повереника, руководе јединицама цивилне заштите
опште намене, предузимају непосредне мере за учешће
грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите
и спровођењу личне, узајамне и колективне заштите.
Члан 10.
Органи Општинске управе и стручна лица
одређени за обављање послова заштите и спасавања,
воде евиденцију о припадницима, средствима и опреми
јединица цивилне заштите опште намене, планирају,
организују и спроводе мобилизацију јединица опште
намене, организују и спроводе обуку и оспособљавање
припадника јединица у складу са Законом и Планом и
програмом обуке и обављају и друге послове у складу
са надлежностима и наредбама општинског Штаба за
ванредне ситуације.
Члан 11.
Приликом извршавања задатака заштите и
спасавања припадници јединица цивилне заштите, носе
униформу са ознаком цивилне заштите и ознакама
функција.
Објекти цивилне заштите обележавају се
знаком цивилне заштите.
Лица распоређена у цивилну заштиту добијају
легитимацију цивилне заштите у складу са Допунским
протоколом I уз Женевску конвенцију о заштити жртава
међународних оружаних сукоба од 12. августа 1949.
године.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“.
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.
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521.
На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама
(“Сл.гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012),
чланова 77. и 78. Закона о одбрани ("Сл. гласник РС",
бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009  др. закон и 104/2009 
др. закон), члана 42. став 1. тачка 7. Статута општине
Горњи Милановац (“Сл.гласник општине Горњи
Милановац“ бр.16/2013 пречишћен текст) и члана 143.
Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 12. септембра 2014. године, донела је
О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Члан 1.
У члану 1. став 1. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, бр. 14/2011), после речи
„функционисање цивилне заштите“ додају се речи „у
миру, ванредној ситуацији, ратном и ванредном стању“.
Додаје се став 2., који гласи:
„Цивилна заштита у ратном и ванредном стању,
организује се и функционише као део система
одбране.“
Члан 2.
Члан 3. став 1. Одлуке, мења се и гласи:
„У остваривању своје улоге у систему заштите
и спасавања људи, животиња, материјалних и
културних добара и животне средине, од елементарних
непогода, техничкотехнолошких несрећа  удеса и
катастрофа, последица тероризма, ратног и ванредног
стања и других већих несрећа општине Горњи
Милановац, и одредби Закона о ванредним ситуацијама
и
Закона о одбрани (у даљем тексту: Закона),
Скупштина општине Горњи Милановац врши следеће
послове:“
Члан 3.
У члану 4. став 1. Одлуке, после речи „и
животне средине,“ додају се нове речи „од
елементарних непогода, техничкотехнолошких несрећа
 удеса и катастрофа, последица тероризма, ратног и
ванредног стања и других већих несрећа“.
Члан 4.
У члану 5. став 1. Одлуке, после речи „и
културних добара,“ додају се нове речи „од
елементарних непогода, техничкотехнолошких несрећа
 удеса и катастрофа, последица тероризма, ратног и
ванредног стања и других већих несрећа“.
У ставу 1. алинеја 13. после речи „у ванредној
ситуацији;“ додају се запета и нове речи „ , ванредном и
ратном стању.
У ставу 1. алинеја 15., мења се и гласи:
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„ остварује сарадњу са другим општинама,
Министарством
унутрашњих
послова,
Министарством одбране и Војском Србије у
циљу усклађивања активности у ванредним
ситуацијама, ванредном и ратном стању;“
У ставу 1. алинеја 17. после речи „у ванредној
ситуацији.“ додају се запета и нове речи „ , ванредном и
ратном стању.“
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Члан 10.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Горњи
Милановац".

Члан 5.
У члану 6. став 1. алинеја 1. Одлуке, после речи
„у ванредним ситуацијама,“ додају се нове речи
„ванредном и ратном стању“.
У ставу 1. алинеја 3., после речи „у ванредној
ситуацији,“ додају се нове речи „ванредном и ратном
стању;“.
У ставу 1. алинеја 12., после речи „Сектора за
ванредне ситуације,“ додају се нове речи „и
Министарства одбране;“.

Број: 20687/2014

Члан 6.
Члан 7. став 1., Одлуке, мења се и гласи:
„Стручне, оперативне, планске и организационе
послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
ванредном и ратном стању за општину Горњи
Милановац вршиће стручна служба Општинске управе
за послове заштите и спасавања и послове из области
припрема за одбрану.“
У ставу 2., после речи „и спасавања и“ дидају се
речи „послова из области припрема за одбрану“.
У ставу 2. алинеја 2., после речи „у ванредним
ситуацијама,“ додају се нове речи „ванредном и ратном
стању.
У ставу 2. алинеја 9., после речи „Сектора за
ванредне ситуације,“додају се нове речи „и
Министарства одбране;.“

На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о
ванредним ситуацијама(,,Службени гласник РС,,
бр.111/09 и 92/11 и 93/12), чланова 42. и 124. Статута
општине Горњи Милановац (,,Службени гласник
општине Горњи Милановац,, бр.16/11  пречишћен
теркст) 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 12.
септембра 2014.године, донела је

Члан 7.
У члану 8., Одлуке, после става 1., додају се
нови ставови 2. и 3., који гласе:
“У случају природних и других несрећа већих
размера у којима су на одређеној територији угрожени
живот и здравље људи и животиња и материјална добра,
јединице Војске Србије на захтев органа надлежних за
заштиту и спасавање људи и материјалних добара, могу
се ангажовати на пружању помоћи становништву.
Када у заштити и спасавању учествују јединице
Војске Србије, њима командују њихове надлежне
старешине, у складу са одлукама штаба за ванредне
ситуације који руководи и координира заштитом и
спасавањем.“
Досадашњи став 2. постаје став 4.
Члан 8.
У члану 17. став 5. Одлуке, после речи „у
ванредним ситуацијама,“ додају се нове речи „ратном и
ванредном стању,“.
Члан 9.
У члану 19. став 1. Одлуке, после речи „и
културних добара,“ додају се нове речи „од
елементарних непогода, техничкотехнолошких несрећа
 удеса и катастрофа, последица тероризма, ратног и
ванредног стања и других већих несрећа“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

522.

ОДЛУКУ
о измени 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(,,Службени гласник општине Горњи
Милановац,,бр.21/12 и 7/13), у тачки II Одлуке,
подтачка 18. мења се и гласи:
"мајор Зоран Писковић, представник Гарнизона Војске
Србије у Горњем Милановцу",
подтачка 19. мења се и гласи:
"Небојша Ивовић, секретар Црвеног крста у Горњем
Милановцу.
II

У осталом делу Одлука остаје непромењена.

III Oву Одлуку објавити у,, Службеном гласнику
општине Горњи Милановац,,
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.
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општине Горњи Милановац, на седници одржаној 3.
септембра 2014. године, Одлуком бр. 1096/14.

523.
На основу члана 61. став 1. тачка 2. Закона о
јавним предузећима (”Сл. гласник РС”, бр. 119/2012),
члана 17. став 1. тачка 11. Оснивачког акта – Одлуке о
оснивању Јавног предузећаза путеве општине Горњи
Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац",
бр. 21/2013пречишћен текст), члана 21. став 1. тачка
11. Статута Јавног предузећа за путеве општине Горњи
Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац",
бр. 12/2013), члана 124. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац",
бр. 16/2013 – пречишћен текст) и члана 143.
Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац",
бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац,
на седници одржаној 12. септембра 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Акт о процени
вредности (неновчаног) капитала у Јавном предузећу за
путеве општине Горњи Милановац у износу од
23.343.100,00 динара, кога је израдила Агенција за
процену некретнина „Горски“ Ивањица, дана 25. марта
2014. године.
II Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

524.
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним
предузећима (”Сл. гласник РС”, бр. 119/2012), члана 32.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС”,
бр. 129/2007), чланова 42. и 124. Статута општине
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи
Милановац”, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и члана
143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац ("Службени гласник општине Горњи
Милановац", бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 12. септембра 2014.
године, донела је

II Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.“
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

525.
На основу чланова 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 124. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи
Милановац“, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и члана
143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац",
бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 12. септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „ТАКОВСКИ УСТАНАК“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ,
КАО ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ
I РАЗРЕШАВА СЕ Биљана Нишавић,
професор енглеског језика из Прељине дужности члана
Школског одбора Гимназије „Таковски устанак“ Горњи
Милановац, као представник запослених.
II ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Средојевић,
професор математике из Горњег Милановца, ул. Николе
Милићевића Луњевице бр. 7/2/7, ЈМБГ 1009985783412
за члана Школског одбора Гимназије „Таковски
устанак“ Горњи Милановац, као представник
запослених.
III Мандат новоименованог члана Школског
одбора траје до истека мандата органа управљања.
IV Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.

Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и
допуне Програма пословања Јавног предузећа за путеве
општине Горњи Милановац за 2014. годину, које је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.
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ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КАО ПРЕДСТАВНИКА
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

526.
На основу чланова 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“,бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 124. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
Горњи Милановац“, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и
члана 143. Пословника о раду Скупштине општине
Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи
Милановац", бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 12. септембра 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СВЕТИ САВА“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КАО ПРЕДСТАВНИКА
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ Мила Алексић из Горњег
Милановца, ул. Н.Х. Драгана Јевтића Шкепе бр. 125,
ЈМБГ 0201962788411 дужности члана Школског одбора
Основне школе "Свети Сава" Горњи Милановац, као
представник јединице локалне самоуправе, због оставке
поднете дана 28. августа 2014. године.

I РАЗРЕШАВА СЕ Марко Џелетовић из
Горњег Милановца, ул. Милоша Ђурића бр.2, ЈМБГ
1008985783416, дужности члана Школског одбора
Основне школе "Десанка Максимовић" Горњи
Милановац, као представник јединице локалне
самоуправе, због оставке поднете дана 8. септембра
2014. године.
II ИМЕНУЈЕ СЕ Никола Царевић из
Велеречи, ЈМБГ 2112993783412 за члана Школског
одбора Основне школе "Десанка Максимовић" Горњи
Милановац, као представник јединице локалне
самоуправе.
III Мандат новоименованог члана Школског
одбора траје до истека мандата органа управљања.
IV Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

II ИМЕНУЈЕ СЕ Милан Нешковић из
Бруснице, ЈМБГ 2409961783413 за члана Школског
одбора Основне школе "Свети Сава" Горњи Милановац,
као представник јединице локалне самоуправе.
III Мандат новоименованог члана Школског
одбора траје до истека мандата органа управљања.
IV Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

527.
На основу чланова 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“,бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 124. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
Горњи Милановац“, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и
члана 143. Пословника о раду Скупштине општине
Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи
Милановац", бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 12. септембра 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

528.
На основу чланoва 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“,бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 124.
Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник
општине Горњи Милановац“, бр. 16/2013 – пречишћен
текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине
Горњи Милановац", бр. 17/2013), Скупштина општине
Горњи Милановац, на седници одржаној 12. септембра
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „СУНЦЕ “ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ Слободан Пауновић из
Такова, ЈМБГ 0604982783413 дужности члана Управног
одбора Предшколске установе "Сунце" Горњи
Милановац, као представник јединице локалне
самоуправе.
II ИМЕНУЈЕ СЕ Катарина Чуљковић,
дипломирани
економиста
из
Лозња,
ЈМБГ
1207981788416 за члана Управног одбора Предшколске
установе "Сунце" Горњи Милановац, као представник
јединице локалне самоуправе.
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III Мандат новоименованог члана Управног
одбора траје до истека мандата органа управљања.
IV Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.
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Горњи Милановац, на седници одржаној 12. септембра
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
о образовању Комисије за притужбе, предлоге и
друге представке Скупштине општине
I МЕЊА СЕ Решење о образовању Комисије за
притужбе, предлоге и друге представке Скупштине
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
Горњи Милановац",бр. 21/2012 и 7/2013), тако што се
речи „Радош Раковић“ у ставу I, тачка 1. замењују
речима „Душан Армуш“.
II У осталом делу Решење о образовању
Комисије за притужбе, предлоге и друге представке
Скупштине општине, остаје непромењено.

529.
На основу чланова 46., 47. и 124. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи
Милановац“, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и чланова
64., 65., 73. и 143. Пословника о раду Скупштине
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине
Горњи Милановац", бр. 17/2013), Скупштина општине
Горњи Милановац, на седници одржаној 12. септембра
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
о образовању Одбора за буџет и финасије
Скупштине општине
I МЕЊА СЕ Решење о образовању Одбора за
буџет и финансије Скупштине општине Горњи
Милановац
("Сл.гласник
општине
Горњи
Милановац",бр. 21/2012), тако што се у ставу I, тачка 1.
речи „Радош Раковић“ замењују речима „Милка
Поповић“.
II У осталом делу Решење о образовању Одбора
за буџет и финансије Скупштине општине, остаје
непромењено.
III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

530.
На основу чланова 46., 47. и 124. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи
Милановац“, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и чланова
64., 65., 71. и 143. Пословника о раду Скупштине
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине
Горњи Милановац", бр. 17/2013), Скупштина општине

III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

531.
На основу чланова 124. и 125. Закона о
социјалној заштити (”Сл. гласник РС”, бр. 24/2011),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(”Сл. гласник РС”, бр. 129/2007), члана 42. став 1. тачка
10. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник
општине Горњи Милановац", бр. 16/2013 – пречишћен
текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
Горњи Милановац", бр. 17/2013), Скупштина општине
Горњи Милановац, на седници одржаној 12. септембра
2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I РАЗРЕШАВА СЕ Радован Дрињаковић, ЈМБГ
1810956783416, дипломирани економиста из Горњег
Милановац са функције вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад Горњи Милановац.
II Овом
разрешења.

лицу

функција

престаје

даном

III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
Образложење
Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној дана 21. марта 2013. године донела је
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Решење о именовању Радована Дрињаковића,
дипломираног економисте из Горњег Милановац за
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад
Горњи Милановац, на период не дужи од једне године.
Правни основ за доношење Решења о
разрешењу вршиоца дужности директора Центра за
социјални рад Горњи Милановац, садржан је у
одредбама чланова 124. и 125. Закона о социјалној
заштити (”Сл. гласник РС”, бр. 24/2011), којима је
дефинисано да вршиоца дужности директора центра за
социјални рад именује надлежни орган јединице
локалне самоуправе, у овом случају Скупштина
општине Горњи Милановац, а да вршилац дужности
директора може обављати ту дужност најдуже једну
годину.
Како је истекао период на који је именован
вршилац дужности директора Центра за социјални рад
Горњи Милановац, то је Скупштина општине Горњи
Милановац, у складу са Законом, донела решење као у
изреци овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се тужбом покренути судски
спор пред Основним судом у Горњем Милановцу у
року од 90 дана од дана достављања решења.
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

532.
На основу члана 124. Закона о социјалној
заштити (”Сл. гласник РС”, бр. 24/2011), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (”Сл. гласник
РС”, бр. 129/2007), члана 42. став 1. тачка 10. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине
Горњи Милановац", бр. 16/2013 – пречишћен текст) и
члана 143. Пословника о раду Скупштине општине
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи
Милановац", бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 12. септембра 2014.
године, донела је

Образложење
Правни основ за доношење Решења о
именовању директора Центра за социјални рад Горњи
Милановац, садржан је у одредбама члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 42. став
1. тачка 10. Статута општине Горњи Милановац којим је
дефинисано да
Скупштина општине именује и
разрешава управни и надзорни одбор, именује и
разрешава директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом, као и у
одредбама члана 124. Закона о социјалној заштити (”Сл.
гласник РС”, бр. 24/2011), којим је прописано да
директора центра за социјални рад именује надлежни
орган јединице локалне самоуправе, на основу
конкурса, по прибављеном мишљењу управног одбора
центра за социјални рад, на мандатни период од четири
године. На именовање директора центра за социјални
рад сагласност даје министарство надлежно за
социјалну заштиту.
Након расписаног и спроведеног јавног
конкурса за именовање директора Центра за социјални
рад, Управни одбор Центра за социјални рад Горњи
Милановац сачинио је листу кандидата који су
испунили прописане услове и доставио је, заједно са
својим мишљењем, надлежном органу јединице локалне
самоуправе.
У складу са одредбом члана 124. став 8. Закона
о социјалној заштити од Министарства за рад,
запошљавање, социјална и борачка питања Владе
Републике Србије, Сектора за бригу о породици и
социјалној заштити прибављена је сагласност, бр. 119
0139/201409 од 16. јула 2014. године да се Радован
Дрињаковић, дипломирани економиста из Горњег
Милановца именује за директора Центра за социјални
рад Горњи Милановац.
Сходно напред изнетом, Скупштина општине
Горњи Милановац, у складу са Законом, донела је
решење као у изреци овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се тужбом покренути судски
спор пред Основним судом у Горњем Милановцу у року
од 90 дана од дана достављања решења.
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I ИМЕНУЈЕ СЕ Радован Дрињаковић, ЈМБГ
1810956783416, дипломирани економиста из Горњег
Милановца за директора Центра за социјални рад
Горњи Милановац, на мандат од четири године.
II ИМЕНОВАНИ ступа на функцију даном
именовања.
III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

533.
На основу члана 12. став 2. Одлуке о
стипендирању ученика и студената на територији
општине Горњи Милановац ("Сл.гл.општине Горњи
Милановац", бр. 21/2009 и 21/2012), члана 124. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине
Горњи Милановац“, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и
члана 143. Пословника о раду Скупштине општине
("Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр.17/2013),
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Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 12. септембра 2014.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ
И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за доделу
ученичких и студентских стипендија, у саставу, и то:
 председник
др Сања Ђуровић из Горњег Милановца,
одборник Скупштине општине Горњи Милановац,
 и чланови:
1. Душан Армуш, одборник Скупштине
општине Горњи Милановац,
2. Славица Михајловић, одборник Скупштине
општине Горњи Миламовац,
3. Драгана Тодоровић, одборник Скупштине
општине Горњи Милановац,
4. Снежана Савић, представник Гимназије
„Таковски станак“ Горњи Милановац,
5. Гордана Трифковић, представник ЕТШ
„Књаз Милош“ Горњи Милановац и
6. Љиљана Аковић, представник ТШ „Јован
Жујовић“ Горњи Милановац.
II Задатак Комисије је да распише конкурсе за
доделу ученичких и студентских стипендија, разматра и
одлучује о поднетим пријавама кандидата на конкурсе, а
све у складу са одлуком Скупштине општине Горњи
Милановац.
III Доношењем овог решења престаје да важи
Решење Скупштине општине Горњи Милановац, о
образовању Комисије за доделу стипендија Скупштине
општине Горњи Милановац, бр. 206950/2012 од 11.
септембра 2012. године и Решење Скупштине општине
Горњи Милановац, о измени Решења о образовању
Комисије за доделу стипендија Скупштине општине
Горњи Милановац, бр. 20686/2013 од 20. септембра
2013. године.
IV Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

534.
На основу чланова 32. и 50. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС”, бр. 129/07),
чланова 68. и 124. Статута општине Горњи Милановац
("Службени гласник општине Горњи Милановац”, бр.
16/2013 – пречишћен текст) и чланова 39. и 143.
Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац ("Службени гласник општине Горњи
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Милановац, бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 12. септембра 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I РАЗРЕШАВА СЕ Јездимир Степановић,
машински техничар из Брђана са функције члана
Општинског већа општине Горњи Милановац.
II Овом лицу функција престаје даном
разрешења.
III Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
Образложење
Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној дана 21. марта 2013. године донела је
Решење о избору Јездимира Степановић, машинског
техничара из Брђана за члана Општинског већа општине
Горњи Милановац.
Одредбом члана 50. став 2. Закона о локалној
самоуправи, као и одредбом члана 68. Статута општине
Горњи Милановац предвиђено је да члан општинског
већа може бити разрешен пре истека времена на који је
биран, на предлог Председника општине или најмање
једна трећина одборника Скупштине општине.
Одборничка
група
Покренимо
Горњи
МилановацТомислав Николић (Српска напредна
странка, Покрет Социјалиста), дана 4. септембра 2014.
године, упутила је Председнику Општине Горњи
Милановац
предлог
за
разрешење
Јездимира
Степановића, машинског техничара из Брђана са
функције члана Општинског већа Општине Горњи
Милановац,
Како се наводи у Предлогу, Одборничка група
Покренимо Горњи МилановацТомислав Николић
(Српска напредна странка, Покрет Социјалиста) је са
изборном листом „Ивица Дачић – Социјалистичка
партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера
Србије (ПУПС), Покрет за општину Горњи Милановац“,
дана 06.03.2013. године закључила Коалициони
споразум о конституисању органа локалне самоуправе
општине Горњи Милановац према коме је предвиђено
да Одборничка група Покренимо Горњи Милановац
Томислав Николић (Српска напредна странка, Покрет
Социјалиста) између осталог даје два члана Општинског
већа Општине Горњи Милановац.
Такође, у достављеном Предлогу стоји да су у
складу са утврђеном политиком Српске напредне
странке, органи Странке анализирајући рад појединачно
сваког функционера у Општини Горњи Милановац
изабраног на предлог Српске напредне странке дошли
до закључка да члан Општинског већа општине Горњи
Милановац Јездимир Степановић није постигао
задовољавајуће резултате за вршење функције на коју је
изабран, те да стога и предлажу његово разрешење.
Сходно томе, а у складу са чланом 50. став 2.
Закона о локалној самоуправи (”Сл. гласник РС”, бр.
129/2007) и члана 68. став 1. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац",
бр. 16/2013 – пречишћен текст), Председник Општине
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Горњи Милановац упутио је Скупштини општине
Горњи Милановац предлог за разрешење Јездимира
Степановића, машинског техничара из Брђана са
функције члана Општинског већа општине Горњи
Милановац.
Полазећи од горе изнетог, Скупштина општине
Горњи Милановац донела је решење као у изреци овог
решења.
Поука о правном леку: Против овог решења
може се тужбом покренути управни спор пред
Управним судом, у року од 30 дана од дана достављања
решења.
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бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 12. септембра 2014. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТАЈУ СЕ Одлуке Управног одбора
Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, број
214/2014 и 217/2014 од 31. јула 2014. године.
II Закључак објавити у „Службеном гласнику
oпштине Горњи Милановац.“
Број: 20687/2014

Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

537.

535.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07), члана 42.
Статута општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, бр. 16/2013 –
пречишћен текст) и чланова 33. и 143. Пословника о
раду Скупштине
општине Горњи Милановац
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.
17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на
седници одржаној 12. септембра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
I БИРА СЕ Срђан Милићевић, дипломирани
економиста из Горњег Милановца за члана Општинског
већа општине Горњи Милановац.
II Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац.“
Број: 20687/2014

На основу чланова 42. и 124. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи
Милановац“, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и члана
143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац“,
бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 12. септембра 2014. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Информација о коришћењу
воде из система „Рзав“ од стране ЈКП “Горњи
Милановац“ Горњи Милановац и Одлука Управног
одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“
Ариље, број 210/2014 од 26. јуна 2014.године.
II Закључак објавити у „Службеном гласнику
oпштине Горњи Милановац.“

Број: 2 0687/2014

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

536.
На основу чланова 42. и 124. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи
Милановац“, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и члана
143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац“,

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

538.

На основу чланова 42. и 124. Статута општине
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи
Милановац“, бр. 16/2013 – пречишћен текст) и члана
143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи
Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац“,
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бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на
седници одржаној 12. септембра 2014. године, донела је
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Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 12. септембра 2014. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I ПРИХВАТА СЕ Извештај о функционисању
система одбране од града на територији Радарског
центра „Букуља“ за период 01. 05. – 15. 07. 2014. године.

Прихвата се Извештај о извршењу Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за период 1. јануар –
30. јун 2014. године.

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

Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 20687/2014
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

539.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (”Сл. гласник РС”, 129/07) и члана
42. став 1. тачка 45. Статута општине Горњи Милановац
("Службени гласник општине Горњи Милановац”, бр.
16/2013 – пречишћен текст) и члана 143. Пословника о
раду Скупштине
општине Горњи Милановац
("Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр. 17/2013),
Скупштина општине Горњи Милановац, на седници
одржаној 12. септембра 2014. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Информација о припремљености
основних и средњих школа на територији општине
Горњи Милановац, за почетак школске 2014/2015.
године.
II Овај Закључак објавити у „Службеном
гласнику oпштине Горњи Милановац.“

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
488.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бр. 1933/20141
28. август 2014. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 58. став 1.
тачка 22 и 24 Статута општине Горњи Милановац
(„Службени гласник општине Горњи Милановац”, број
16/2013 – пречишћен текст) и члана 4. Меморандума о
сарадњи Општине Горњи Милановац са Фондацијом
„Ана и Владе Дивац“ број:1933/2014 од 28.08.2014.
године, доносим
РЕШЕЊЕ

Број: 20687/2014
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јадранка Достанић,с.р.

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за избор породица
чије ће куће у оквиру Акције помоћи породицама са
територије Општине Горњи Милановац бити
обновљене, у следећем саставу:
1.
2.

540.

На основу члана 42. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац",
бр. 16/2013 – пречишћен текст) и члана 143. Пословника
о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.
гласник општине Горњи Милановац", бр. 17/2013),

3.

Марија Томић, представник Фондације „Ана и
Владе Дивац“, за председника
Зоран Дрињаковић, начелник Одељења за
комуналностамбене послове и урбанизам
Општинске управе Општине Горњи Милановац
и члан Радне групе за вођење поступка доделе
помоћи утврђене Законом о отклањању
последица поплава у Републици Србији, за
члана
Василије Вујић, дипломирани грађевински
инжењер запослен у Јавном предузећу за
изградњу општине Горњи Милановац и члан
Радне групе за вођење поступка доделе помоћи

Br
ojj 21
20
0114
4
Bro
21//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

утврђене Законом о отклањању последица
поплава у Републици Србији, за члана

3.

II Задатак Комисије је:
4.
 да усвоји Правилник за избор корисника
помоћи у грађевинском материјалу, а на предлог
Фондације „Ана и Владе Дивац“
 да изврши коначан одабир 5 породица чија ће
домаћинства бити обновљена у оквиру Акције помоћи
породицама са територије Општине Горњи Милановац
чија су домаћинства страдала у поплавама, а која се
могу обновити.

5.
6.

7.
III Обавезују се Општинска управа Општине
Горњи Милановац, јавна предузећа и установе чији је
оснивач Општина Горњи Милановац да по захтеву
Комисије пруже стручну и сваку другу помоћ.
IV Ово Решење ступа на снагу даном његовог
доношења.
V Ово Решење објавити у
гласнику Општине Горњи Милановац“.

„Службеном

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

489.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 102089/2014
4. септембар 2014. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 12. Закона о управљању миграцијама („Службени
гласник РС“, број 107/12) и члана 58. став 1. тачка 22 и
24 Статута општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац”, број 16/2013 –
пречишћен текст), доносим
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ
МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за управљање
миграцијама и трајна решења Општине Горњи
Милановац, у саставу:
1. Мирослав
Миловановић,
заменик
Председника
Општине
Горњи
Милановац, за председника Савета
2.

Марко
Џелетовић,
дипломирани
правник из Горњег Милановца, за
члана
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Славица Чолић, начелник Одељења за
имовинскоправне послове Општинске
управе Општине Горњи Милановац, за
члана
Зоран Дрињаковић, начелник Одељења
за комуналностамбене послове и
урбанизам Општинске управе Општине
Горњи Милановац, за члана
Небојша Ивовић, секретар Црвеног
крста Горњи Милановац, за члана
Радован Дрињаковић, директор Центра
за социјални рад Горњи Милановац, за
члана
Милена Грковић, запослена на стручно
оперативним пословима
у области
утврђивања
права
избеглица
и
прогнаних лица и социјалне заштите у
Одељењу за друштвене делатности
Општинске управе Општине Горњи
Милановац, за секретара

II Савет за миграције обавља послове који се
односе на:
 праћење и извештавање Комесаријата о
миграцијама на територији Општине Горњи Милановац
као јединице локалне самоуправе;
 предлагање програма, мера и планова
активности које треба предузети ради ефикасног
управљања миграцијама на територији Општине Горњи
Милановац као јединице локалне самоуправе;
 достављање Комесаријату извештаја о
предузетим мерама и другим питањима из области
управљања миграцијама на територији Општине Горњи
Милановац, а на захтев Комесаријата,
 друге послове у складу са законом.
III Доношењем овог Решења ставља се ван
снаге Решење број:1916/08 од 20.07.2009. године и
Решење број:1920/10 од 26.01.2010. године.
IV Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику Општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

490.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Горњи Милановац
Председник општине
Број: 1401300/81
12. септембар 2014.година
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1. тачка 3 и 22 Статута општине Г.Милановац
(„Сл. гласник општине Г.Милановац“ бр. 16/2013 
пречишћен текст) и закључка Општинског већа
општине Г.Милановац број : 30679/2014.год од
25.08.2014.год, а по указаној потреби, доносим
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РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
1. Мења се Решење број 1401300/8, о накнади
нематеријалне штете проузроковане нападом и уједом
пса луталице на физичко лице, од 28.08.2014.године ,
тако што се тачка 2, алинеја 1. (број текућег рачуна)
мења и гласи:
205900100745116358 Комерцијална банка
2. У осталом делу Решење остаје не промењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
Председник Општине
Милисав Мирковић,с.р.

_______________________________________________
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