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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

440. 

На основу члана 32. и члана 59. став 1. Закона о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.129/2007), 
члана  78.  став  1.  и  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 11. априла 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Члан 10. Одлуке о Општинској управи општине 

Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац", бр. 30/2012 и 10/2013), мења се гласи: 

„Општинска управа: 
1. Припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  (у 
даљем  тексту:  Скупштина  општине),  Председник 
општине  Горњи  Милановац  (у  даљем  тексту: 
Председник  Општине)  и  Општинско  веће  општине 
Горњи Милановац (у даљем тексту: Општинско веће); 

2.  Припрема  нацрте  аката  о  прибављању, 
управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине; 

3.  Извршава  одлуке  и  друге  акте  Скупштине 
општине, Председника Општине и Општинског већа; 

4. Решава у управном поступку у првом степену 
о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 
других  организација  у  управним  стварима  из 
надлежности општине; 

5.  Обавља  послове  управног  надзора  над 
извршавањем  прописа  и  других  општих  аката 
Скупштине општине; 

6.  Извршава  законе  и  друге  прописе  чије  је 
извршавање поверено Општини; 

7.  Води  јединствену  евиденцију  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине; 

8. Обавља стручне и друге послове које утврди 
Скупштина  општине,  Председник  Општине  и 
Општинско веће; 

9.  Доставља  извештај  о  свом  раду  на 
извршавању послова  општине из  изворног делокруга  и 
поверених  послова,  Председнику  општине, 
Општинском  већу  и  Скупштини  општине  најмање 
једном годишње. 

Члан 2. 
У  члану 15.  став  1.  тачка  10.  Одлуке,  мења  се 

гласи: 
„10.  Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних пројеката, јавне набавке, праћење инвестиција 
и управљање имовином општине,“ 

Члан 3. 
У члану 22. став 1. Одлуке, додаје се тачка 8а., 

која гласи:
„8а.  евиденција  књиговодствене  вредности 

имовине општине.“ 
Члан 4. 

Члан 23. став 1. Одлуке, мења се гласи: 
„Одељење  за  имовинскоправне  послове 

обавља послове Општинске управе који се односе на: 
1.  припрему  нацрта  аката  о  прибављању, 

управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине, 

2.  вођење  јединствене  евиденције  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине. 

3.  експропријацију,  конверзију  права 
коришћења  непокретности  и  решавањем  других 
имовинскоправних  односа  по  Закону  о  планирању  и 
изградњи, 

4.  административни  пренос  земљишта  ради 
привођења земљишта урбанистичкој намени, 

5.  купопродају  непокретности  чији  је  носилац 
права општина Горњи Милановац, 

6.  вођење  поступка  расправљања  имовинских 
односа  насталих  самовласним  заузећем  земљишта  у 
својини општине, 

7.  враћање  земљишта  које  је  прешло  у 
друштвену својину, 

8.  закуп  и  промет  непокретности  у  јавној 
својини и 

9. друге послове у складу са Законом.“
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Члан 5. 
Члан 27. став 1. Одлуке, мења се и гласи: 
„Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних  пројеката,  јавне  набавке,  праћење 
инвестиција и управљање имовином општине: 

1. учествује у припреми и реализацији развојих 
пројеката у складу са потребама локалне заједнице: 

2.   идентификује домаће и међународне изворе 
финансијских  средстава  и  конкурише  у  погледу 
коришћења истих; 

3.  сарађује  са  органима  локалних  самоуправа, 
организацијама,  телима  и  установама  које  се  баве 
унапређењем развоја локалних заједница; 

4.  учествује  у  изради  општих  и  појединачких 
аката који могу имати утицај на привредни развој, чије 
је доношење у надлежности органа општине, 

5. прати програме Министарстава Владе РС, 
6. учествује у изради и реализацији пројеката из 

области  одрживог  развоја  (локални  економски  развој, 
заштита  животне  средине,  социјална  заштита, 
образовање, култура, инфраструктура); 

7.  сарађује  са  другим  градским  и  општинским 
управама,  надлежним  установама  и  институцијама  на 
републичком,  регионалном,  градском  и  општинском 
нивоу; 

8.  сарађује  на  реализацији  пројеката  са 
владиним и невладиним организацијама; 

9.  врши  административностручне  послове  за 
потребе  комисија  и  других  тимова  у  реализацији 
локалног економског развоја општине; 

10.  учествује  у  праћењу  инвестиција  у  свим 
фазама,  од  припреме  и  прибављања  пројектне 
документације,  преко  праћења  квалитета  и  динамике 
изградње  до  завршетка  градње,  укључујући  пријем 
радова; 

11.  обавља  нормативноправне,  стручне  и 
оперативне послове у области јавних набавки (учествује 
у  изради  конкурсне  документације,  прати  реализацију 
уговора о јавној набавци, води све потребне евиденције 
о додели јавних набавки); 

12.  саставља  извештај  за  потребе  Републичке 
управе за јавне набавке; 

13.  пружа  стручну  помоћ,  упуства  и 
инструкције  другим  буџетским  корисницима  у 
пословима везаним за јавне набавке; 

14. управља имовином општине;“ 

Члан 6. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

441. 

На основу чланова 20. и 32.   Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр.129/07),  чланова  6., 
11.  и  18.  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе 
(„Сл.гласник  РС“,бр.  62/2006,  47/2011,  93/2012  и 
99/2013),  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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
У члану 6. став 1. алинеја 3. Одлуке о локалним 

комуналним  таксама  („Службени  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр. 30/2012), мења се и гласи: 

„  из  тачке  3.,  до  15ог  у  месецу  за  претходни 
месец;“ 

Члан 2. 
У  тарифном  броју  3.,  Тарифа  локалних 

комуналних такси, у делу НАПОМЕНА, додаје се нови 
став који гласи; 

„Решење  о  одобрењу  коришћења  простора  на 
јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, обавезно садржи: 

  површину  простора  на  јавним  површинама 
или испред пословних просторија у пословне сврхе која 
је одобрена за коришћење (изражену у м2), 

 зону грађевинског земљишта у којој се налази 
простор који је одобрен за коришћење и 

  период  коришћења  простора  на  јавним 
површинама  или  испред  пословних  просторија  у 
пословне сврхе (означен у данима).“ 

Члан 3. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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442. 

На  основу  члана  89.  Закона  о  изменама  и 
допунама Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник 
РС'',  бр.  24/2011),  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007), 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  11.  априла 
2014. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАУЗЕЋЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге 

  Одлука  о  накнадама  за  коришћење  и  заузеће 
грађевинског  земљишта  која  је  донета  на  седници 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  одржаној  17. 
децембра  2008.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 30/2008), 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  18.  децембра 
2009.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 26/2009) и 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  20.  маја  2011. 
године  („Сл.  гласник  општине Горњи Милановац“,  бр. 
7/2011). 

Члан 2. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

443. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  финансирању 
локалне  самоуправе  ("Службени  гласник  РС",  бр. 

62/06,47/2011,93/2012,99/2013),  члана  27.  и  30  став  1. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  16/13 
пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  („Службени 
гласник  општине  Г.М“,бр.17/2013),  на  седници 
одржаној дана 11. априла 2014. године, утврдила је 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса у новцу за подручје 

Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се самодопринос у новцу 

за грађане који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју  Месне  заједнице  Прањани,  као  и  за  грађане 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне  заједнице  Прањани,  ако  на  том  подручју  имају 
непокретну  имовину,  а  средствима  самодоприноса  се 
побољшавају услови коришћења те имовине. 

Подручје  Месне  заједнице  Прањани  чини 
територија  насељеног  места  Прањани,  односно  КО 
Прањани  у  општини  Горњи  Милановац,  утврђена 
Законом  о  територијалној  организацији  Републике 
Србије. 

Члан 2. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу 

доноси се референдумом у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. 

Члан 3. 
Самодопринос  се  уводи  у  новцу  за  период  од 

01.07.2014. до 30.06.2019.године, по стопама и то: 

1)  2  %  на  зараде  (плате)  запослених  и  друга 
лична примања 

2) 4 % на катастарски приход од пољопривреде 
и шумарства 

3) 2 % на приходе од самосталних делатности 
4) 0,01 % на вредност непокретне имовине и то 

стамбене  и  пословне  зграде,  станови  и  пословни 
простори 

5) 0,05% на вредност непокретне имовине  коју 
чине зграде и просторије за одмор и рекреацију 

6)  1%  од  пензије  остварене  у  земљи  и 
иностранству  за  пензионере  који  добровољно  уплаћују 
самодопринос на основу писане изјаве. 

Стопа самодоприноса је пропорционална. 

Члан 4. 
Основицу за обрачун самодоприноса чине: 
1) зараде без пореза и доприноса; 
2)  примања  од  ауторских  права,  патената, 

техничких  унапређења  и  других  личних  примања 
односно прихода на  које  се  плаћа порез  у  проценту  од 
сваког оствареног бруто прихода. 

3)  катастарски  или  стварни  приход  од 
пољопривреде и шумарства; 

4) на приход од самосталне делатности и то:
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  за  обвезнике  који  воде  двојно  или  просто 
књиговодство,  основица  је  опорезива  добит  утврђена  у 
пореском билансу; 

  за  обвезнике  који  не  воде  пословне  књиге, 
основица  је  паушално  утврђен  приход,  а  који  се 
утврђује  у  складу  са  висином просечне месечне  зараде 
по запосленом у Републици, општини и граду остварене 
у  години  која  претходи  години  за  коју  се  утврђује 
паушални приход. 

5) тржишна вредност непокретности на дан 31. 
децембар  године  која  претходи  години  за  коју  се 
утврђује и плаћа порез на имовину. 

6) исплаћена пензија 

Члан 5. 
Укупна средства која ће се остварити по овој 

Одлуци износе 10.191.000,00 (десетмилионастодеве 
десетједнхиљада)  динара. 

Члан 6. 
Средства  самодоприноса  користиће  се  према 

Програму прилива и  утрошка средстава самодоприноса 
Месне  заједнице Прањани  за  период  од  01.07.2014.  до 
30.06.2019.године,  и то за следеће намене: 

  изградња  некатегорисаних  путева,  изградња 
водовода,  изградња  капеле,  реконструкција  Дома 
културе и изградња свлачионице на игралишту. 

Члан 7. 
Новчана средства која се прикупљају на основу 

Одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  приход  су 
буџета  општине  Г.Милановац  и  строго  су  наменског 
карактера,  а  као  таква  подлежу  контроли  у  складу  са 
законом. 

Члан 8. 
Самодопринос  на  зараде  и  лична  примања 

доспева  за  плаћање  приликом  сваке  исплате 
одговарајућих  прихода,  а  обавеза  је  исплатиоца  да 
приликом  сваке  исплате  одговарајућег  прихода 
обрачуна  и  уплати  самодопринос  на  тај  приход,  а  из 
пензија приликом њиховог обрачуна. 

Обавеза  плаћања  самодоприноса    на 
катастарски  приход  и  на  вредност  имовине  доспева 
квартално  (15.  фебруара;  15  маја;  15.  августа  и  15. 
новембра)  а  утврђује  се  решењем Општинске  управе   
Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Обавеза плаћања самодоприноса на приходе од 
самосталне  делатности  доспева  15.  у  месецу  за 
претходни  месец  а  утврђује  се  решењем  Општинске 
управе  Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Члан 9. 
У  погледу  начина  утврђивања  самодоприноса, 

обрачунавања,  застарелости,  наплате,  рокова  за 
плаћање,  обрачуна  камате  и  осталог што  није  посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 10. 
Од обавезе самодоприноса ослобађају се: 
1)  запослени  у  периоду  у  ком  примају 

минималну зараду, 

2) лица која примају сталну социјалну помоћ, 
3) као и остала лица чија су примања и имовина 

изузети од опорезивања. 

Члан 11. 
Савет месне заједнице је у обавези да на начин 

уређен  законом  после  израде  завршног  рачуна  за 
претходну  годину  информише  грађане  о  оствареним  и 
утрошеним средствима самодоприноса по овој одлуци. 

Члан 12. 
У случају  да се  утврђени износ  самодоприноса 

из  члана  5.  ове  Одлуке  наплати  пре  истека  трајања 
самодоприноса,  Савет МЗ Прањани ће  својом  одлуком 
прекинути даљу наплату и  о томе известити уплатиоце 
и са њима сачинити споразум о враћању средстава која 
су уплаћена изнад износа који је утврђен овом Одлуком. 

Члан 13. 
Стручне  и  административне  послове  око 

самодоприноса  врши  Општинска  управа  општине 
Горњи Милановац  Одељење за привреду и финансије. 

Еведенција  о  средствима  самодорпиноса  води 
се у складу са Законом. 

Члан 14. 
Референдум  за  подручје  МЗ  Прањани  ради 

изјашњавања  грађана  о  предлогу  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса у новцу за МЗ Прањани спровешће се од 
2. до 4. маја 2014.године у времену 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 15. 
Овај Предлог одлуке  објавиће се  у Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац. 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

444. 

На  основу  члана  10.  Закона  о  референдуму  и 
народној  иницијативи  („Сл.  гласник  РС“  бр.  48/94  и 
11/98),  члана  27.  и  члана  42.  став  1.  тачка  7.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр.16/13пречишћен текст) и члана 
143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине 
Г.Милановац  („Службени  гласник  општине 
Г.М“,бр.17/2013),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  11.  априла  2014. 
године,  донела  је 

ОДЛУКУ 
о расписивању референдума ради доношења 
Одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за 

подручје Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Поводом  иницијативе  Савета  Месне  заједнице 

Прањани  расписује  се  референдум  за  подручје  Месне
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заједнице  Прањани  ради  изјашњавања  грађана  о 
Предлогу  одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  за 
Месну заједницу Прањани.

Члан 2. 
Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  доносе 

грађани  који  имају  изборно  право  и  пребивалиште  на 
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
на  коме  се  средства  прикупљају,  ако  на  том  подручју 
имају  непокретну  имовину,  а  сведствима  се 
побољшавају услови коришћења те имовине, а у складу 
са  Законом  о  финансирању  локалне  самоуправе  („Сл. 
гласник РС“ бр. 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013). 

Члан 3. 
На  референдуму  грађани  ће  се  изјаснити  о 

следећем питању: 
„Да  ли  сте  за  доношење  одлуке  о  увођењу 

самодоприноса у новцу за Месну заједницу Прањани за 
период од 01.07.2014. до 30.06.2019.године. 

На  гласачком  листићу  грађани  ће  се 
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или „против“. 

Члан 4. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  сматра  се 

донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја 
грађана из члана 2. ове Одлуке. 

Члан 5. 
Референдум  ће  се  спровести  од  2.  до  4.  маја 

2014.године у времену од 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 6. 
Поступак спровођења референдума вршиће се у 

складу  са  одредбама Закона  о  референдуму  и народној 
иницијативи и Статута општине Горњи Милановац. 

Члан 7. 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  ће 

Решењем  образовати  Комисију  која  ће  спровести 
референдум. 

Члан 8. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

445. 

На  основу  чланова  13.  и  15.  Закона  о 
референдуму  и  народној  иницијативи  ("Сл.гласник 
РС",бр.48/94 и 11/98) и члана 42. став 1. тачка 7. Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.16/13пречишћен  текст)  и  члана  143. 

Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Г.Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Г.М“,  бр.17/2013), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење референдума 
ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса у 

новцу за подручје МЗ Прањани 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 
референдума ради доношења Одлуке о увођењу 
самодоприноса у новцу за подручје МЗ Прањани. 

У Комисију се именују: 
1. Радовин Веселиновић, председник 
2. Костатин Станојевић, члан 
3. Дејан Браловић, члан 
4. Милољуб Вукашиновић, члан 
5. Милан Видаковић, члан 

II    Задатак  Комисије  је  да:  образује  гласачке 
одборе,  утврди  њихове  задатке,  пропише  обрасце  за 
спровођење  референдума,  одреди  гласачка  места, 
садржину,  изглед  и  број  гласачких  листића,  стара  се  о 
законитом  спровођењу  референдума,  утврди  резултате 
референдума  и  о  томе  подносе  извшетај  Скупштини 
општине и Савету МЗ Прањани и  обави друге послове 
на  спровођењу  референдума  у  складу  са  Законом  и 
Статутом општине Горњи Милановац. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

446. 

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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ „СВЕТИ САВА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Марко  Дрињаковић  из 
Горњег  Милановца,  ЈМБГ  0705986783419  дужности
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члана  Школског  одбора  Основне  школе  "Свети  Сава" 
Горњи  Милановац,  као  представник  јединице  локалне 
самоуправе. 

II  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Ивана  Јошевски  из  Горњег 
Милановца,  ул.    Кнеза  Александра  бр.113,  ЈМБГ 
2907979788412  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: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

447. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
комуналног  предузећа  „Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  кога  је  усвојио  Надзорни 
одбор  Јавног  комуналног  предузећа  „Горњи 
Милановац“,  на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014. 
године, под бројем 1200. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

448. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
финансијским  извештајем  Jавног  предузећа  за 
водоснабдевање  „Рзав“ Ариље  за  2013.  годину,  кога  је 
усвојио  Управни  одбор  ЈП  „Рзав“  Ариље,  на  седници 
одржаној  27.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  197 
1/2014. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

449. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  за  изградњу  општине  Горњи  Милановац  за 
период  1.01.  до  31.12.2013.  године,  кога  је  усвојио 
Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу општине, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 401. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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450. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа за путеве општине Горњи Милановац за 2013. 
годину,  кога  је  усвојио  Надзорни  одбор  Јавног 
предузећа  за  путеве  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  28. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 191/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

451. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  „Спортскорекреативни  центар“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Спортскорекреативни центар“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 120/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

452. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Установе  за 
културу, уметност и ваншколско образовање „Културни 
центар“  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  „Културни  центар“  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 122/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

453. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Музеја 
рудничкотаковског  краја  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Музеја  рудничкотаковског  краја,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 741/14.
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II  Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац.“ 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

454. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Библиотеке 
“Браћа  Настасијевић“    Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Библиотеке  “Браћа  Настасијевић“,  на 
седници  одржаној  25. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

455. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским 
извештајем  Туристичке  организације  општине  Горњи 

Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Туристичке  организације  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  25.  фебруара  2014. 
године, Одлуком бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

456. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Спортског 
савеза  општине  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор Спортског савеза општине Горњи Милановац, на 
седници  одржаној  7.  фебруара  2014.  године,  Одлуком 
бр. 47/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

457. 

На  основу  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.
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17/2013),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
Финансијским  извештајем  Предшколске  установе 
„Сунце“    Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  који  је 
усвојио Управни одбор Предшколске установе „Сунце“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 1061692. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

458. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  са 
Финансијским  извештајем  Центра  за  социјални  рад 
Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  које  је  усвојио 
Управни  одбор  Центра  за  социјални  рад,  на  седници 
одржаној 18. фебруара 2014. године, Одлукама бр. 403 
23 и 55123. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

459. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијском 
пословању Дома  здравља  Горњи Милановац  за  период 
01.01.31.12.2013. године, који је усвојио Управни одбор 
Дома  здравља,  на  седници  одржаној  18.  марта  2014. 
године, Одлуком бр. 2/5. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

460. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Апотеке 
Горњи  Милановац  за    2013.  годину,  који  је  усвојио 
Управни одбор Апотеке, на седници одржаној 20. марта 
2014. године, Одлуком бр. 116. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

461. 

На основу чланова 24. и 124. Статута општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи
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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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  ликвидационог 
управника Установе  у  области физичке  културе Горњи 
Милановац у ликвидацији о предузетим активностима у 
поступку  ликвидације  Установе,  као  и  почетни 
ликвидациони извештај ликвидационог управника. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

462. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Општинског 
штаба  за  ванредне  ситуације  општине  Горњи 
Милановац за 2013.годину, којег  је усвојио Општински 
штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници  одржаној  25. 
фебруара 2014. године, под бројем 1871/143. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

463. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Годишњи  план 
рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Горњи  Милановац  за  2014.  годину,  који  је  усвојио 
Општински  штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници 
одржаној  25.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  187 
1/142. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

464. 

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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ПРИХВАТА  СЕ  Одлука  Управног  одбора 
Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, број 
201/2014 од 27.03.2014. године. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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ОСТАЛА АКТА 

17. 

На основу члана 46. став 2. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 
16/2013  –  пречишћен  текст),  члана  2.,  члана  5.  став  2.  и    члана  9.  став  4.  Одлуке  о  установљењу  награда  и  других 
признања општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника о 
раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац",бр.  17/2013),  Комисија  за 
кадровска,  административна  и  мандатно  имунитетска  питања  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 15. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I Поводом Празника општине Горњи Милановац – 23. април, Дан када је у Такову 1815. године подигнут Други 
српски  устанак,  на  Свечаној  седници  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  додељују  се  општинске  награде  у 
2014.години и то: 

  ШЕСТ ЗЛАТНИХ ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и 

  ЧЕТИРИ СРЕБРНЕ ПЛАКЕТЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК". 

II Новчана награда "Таковски устанак" не додељује се у 2014. години. 

III Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА 
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 

18. 

На  основу  члана  5.  став  1.  Одлуке  o  установљењу  награда  и  других  признања  општине  Горњи  Милановац 
("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника o раду Скупштине општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник општине Горњи Милановац",  бр.  17/2013), Комисија  за  кадровска,  административна и 
мандатноимунитетска  питања Скупштине  општине  Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  15.  априла  2014.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА У 2014. ГОДИНИ 

I  ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Црвеном крсту Горњи Милановац  Ова  хуманитарна и  добровољна организација  основана  је  1876. 
године. Давање крви је добровољно, анонимно и бесплатно. Црвени крст 
Горњи  Милановац  у  оквиру  својих  јавних  овлашћења  врши 
популарисање добровољног давалаштва  крви,  и  у  сарадњи  са Службом 
за  трансфузију  крви  Опште  болнице  Горњи  Милановац,  учествује  у 
организовању  акција  добровољног  давања  крви.  У  оквиру  здравствене 
делатности,  ту  је  Промоција  здравих  стилова  живота  и  превенција
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болести  зависности,  Пројекат  „Контрола  туберкулозе“  и  др.  Једна  од 
основних области деловања Црвеног крста Србије је обука становништва 
у пружању прве помоћи у околностима свакодневних незгода у кући, на 
радном  месту  или  у  саобраћају,  али  и  за  ситуације  масовних  несрећа 
(елементарних, технолошкотехничких несрећа и ратних сукоба). Такође, 
Црвени крст је посвећен и ширењу знања о значају прве помоћи и њеном 
месту у ланцу спасавања живота. 

У  оквиру  социјалне  делатности,  ту  су  активности  у  оквиру 
Месеца  солидарности,  Програм  помоћи  пакетима  хране  и  хигијене  за 
социјално најугроженије породице у најудаљенијим сеоским срединама, 
Програм "Народних кухиња" и акција „Један пакетић пуно љубави“. 

Дугогодишњи  волонтер  Црвеног  крста  Горњи  Милановац, 
Радивије  Драгојловић,  поводом  130.  рођендана  ове  организације, 
написао  је  монографију  „ХРОНИКА  МИЛАНОВАЧКОГ  ЦРВЕНОГ 
КРСТА“. 

Милановачком аматерском позоришту  Милановачко  аматерско  позориште  у  разним  формама  организације 
постоји  од  1903.  године.  Најпре  је  било  у  оквиру  КУД  "Абрашевић", 
потом у  склопу Културног центра, а од 2003. године функционише као 
удружење  грађанана  са  циљем  да  опстане  као  позориште  снажног  и 
препознатљивог културног идентитета. Настоји да публици, првенствено 
младима открије позоришну уметност као вид комуникације и дијалога. 
Укључивање позоришне уметности у програме образовних институција, 
едукација  деце,  младих  и  одраслих,  али  и  побољшање  њиховог 
међусобног разумевања – мисија је Милановачког позоришта. 

У  протеклих  десет  година  Позориште  је  на  сцену  поставило 
тридесетак представа различитог жанра и позоришног израза. Покретачи 
су  „Школске  сцене“    фестивала  позоришног  стваралаштва  ученика 
основних и средњих школа са подручја општине Горњи Милановац. 

Потврда  томе  су  признања  и  награде  (Златни  пехар  19.  сабора 
културног стваралаштва Србије (2013), најбоља представа 10. фестивала 
варошких позоришта Србије у Пожаревцу (2014), као и глумачке награде 
"Миливојев  штап  и  шешир",  награда  за  сликовито  креирање  лика  и 
многе друге). 

Петрашину Јаковљевићу, генералном 
директору Компаније „Металац“ а.д. и 
председнику Регионалне привредне 
коморе Краљево 

Одмах након дипломирања на Машинском факултету у Београду, 
Петрашин  је  1981.  године  инжењерску  каријеру  започео  у  Металцу. 
Прешао  је  све  степенице,  од  главног  инжењера  технологије механичке 
обраде  лимова,  преко  првих  позиција  у  техничкој  припреми  и  сектору 
производње,  до  функције  генералног  директора  „Металца“  а.д.  коју  је 
преузео 1. априла 2005. 

Јаковљевић,  данас  активно  учествује  у  раду  менаџерских  и 
привредних ораганизација и асоцијација. Члан је Скупштине и Управног 
одбора  Привредне  коморе  Србије,  члан  Удружења  корпоративних 
директора,  Председник Одбора металне и електро индустрије, а био је и 
члан Управног одбора Српске асоцијације менаџера. 

Добитник  је  признања  Капетан  Миша  Настасијевић  и  златника  за 
предузетничку културу у 2006. години као најбољи менаџер у региону. 

Јовану Чековићу, власнику успешне 
ЈоМил групе, рођеном у Коштунићима 

Основну  школу  завршио  је  у  родном  селу  и  Прањанима,  а  средњу 
техничку  у  Горњем  Милановцу.  Дипломирао  је  на  Војно  техничкој 
академији  у  Загребу,  након  чега  почиње  богату  војну,  инжењерску  и
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дипломатску каријеру. Војска, дипломатија, „Југоимпорт – СДПР“ нису 
га  удаљили  од  родног  села  којем  се  увек  враћао  и  у  којем  је  заљуљао 
колевку  етно  туризма.  Као  неимар  Фабрике  здраве  хране  „Граб“, 
производњу  заснива  на  кооперацији  са  пољопривредницима  из 
Коштунића и околних села. 

Он  је,  такође,  анонимни  донатор  бројних  хуманитарних  акција. 
Породица је за њега највећи успех, а то су супруга Анка и ћерка Милица. 

Драгиши Ковачевићу, власнику и 
директору СОС канала, рођеном у 
Невадама 

Завршио је Факултет организационих наука у Београду. 
Још  као  основац  сарађивао  је  са  Дечјим  новинама,  а  афирмацију  је 
стекао  у  Студију  Б,  од  спољњег  сарадника  до  генералног  директора. 
Годинама је био уредник спортске редакције Студија Б. 

Добитник  је  награде  Златни  микрофон  Удружења  спортских 
новинара,  као  и Мајске  награде.  Објавио  је  две  књиге:  Југословенски 
фудбалски клубови и ДЕРБИ. 

Иако овај познати спортски новинар, још од 1969. године не живи у 
Горњем Милановцу, никада није заборавио свој завичај и увек и у свакој 
прилици истиче да је „РОЂЕНИ МИЛАНОВЧАНИН". 

Теодори Трифуновић, одбојкашици из 
Горњег Милановца 

Члан  сениорске  екипе  Одбојкашког  клуба  „ТаковоЗвезда 
Хелиос“, на позицији примача сервиса. Прошле године  је учествовала и 
освојила  друго  место  у  „VIP  Beach  volley  ligi  Srbije“.  Пласман  јој  је 
обезбедио  наступ  у  Репрезентацији  Србије  на  европском  првенству  за 
играчице  до  20  година  које  је  одржано  у  Бугарској,  где  је  освојила  9. 
место.  Теодора  је  носилац  признања  Спортског  савеза  „Најуспешнија 
спортисткиња општине Горњи Милановац“ за 2011. годину. 

Данас  је редован студент друге године Природно математичког 
факултета у Крагујевцу и прави пример младима да спорт и студије могу 
ићи подједнако добро. 

СРЕБРНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Месној заједници Бољковци  Некада су Бољковци имали своју општину. После Другог светског 
рата,  село  је  припадало љишкој  општини,  а  данас  је  то  једно  од  већих 
насељених  места  у  нашој  општини. Месна  заједница  Бољковци  знатну 
пажњу  и  средства  улаже  у  изградњу  и  одржавање  локалних  и 
некатегорисаних  путева,  као  и  у    реконструкцију  и  адаптацију  сеоског 
Дома културе који је центар окупљања о одржавања локалних игранки и 
других  садржаја  са  учешћем  великог  броја  младих.  У  селу  се  налази 
четворогодишња  основна  школа  и  издвојено  одељење  Предшколске 
установе „Сунце“. 

Бољковчани  се  углавном  баве  ратарством,  воћарством  и 
сточарством.  Мештани  села  упослени  су  на  пословима  изградње 
аутопута. Будући аутопут пресеца територију села. 

Ружи Пурић, професору српског језика 
и књижевности из Горњег Милановца 

Основну школу  завршила  је  на Руднику,  а  језичко  преводилачки 
смер  у  Техничкој  школи  у  Горњем  Милановцу.  Филолошки  факултет 
завршила је у Београду, смер српски језик и књижевност. 

Данас  је  запослена  је  у  Основној  школи  „Свети  Сава“  у  Горњем 
Милановцу.  Залаже  се  у  васпитнообразовном  раду  и  са  ученицима 
остварује  изванредне  резултате.  Поред  знања  које  несебично  пружа 
ученицима професорка Ружа код деце развија љубав према писаној речи 
и  свом  језику.  Као  племенита  и  вредна  особа  врши  изузетан  васпитни 
утицај на млађе генерације. 

Душку Антонијевићу, пољопривредном 
произвођачу из Љеваје 

Овај  млади  пољопривредник  обрађује  десетине  хектара  своје 
земље и исто толико земље које узима у закуп. Успешан је у производњи 
кромпира и млека. Постиже приносе  као  у Војводини. Ожењен  је, отац 
двоје деце.
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Зорици Марковић, пољопривредници из 
Семедражи 

Родом  је  из  Шарана.  Завршила  је  средњу  текстилну  школу.  У 
Модној  конфекцији  „Рудник“  радила  је  до  1997.  године.  Данас  је 
носилац пољопривредног газдинства. Поседује 14 музних крава, 6 јуница 
и матично стадо оваца од 20 грла. Њена породица, коју чине син, ћерка, 
супруг  и  свекар  обрађује  око  18  хектара  своје  земље  и  око  8  хектара 
земље које узима у закуп и једна од рекордера у производњи млека. 

II  Уручивање  Златне  и  Сребрне  плакете  "Таковски  устанак"  обавиће  се  на  свечаној  седници  Скупштине 
општине Горњи Милановац, 23. априла 2014. године, са почетком у 12 часова у Дому културе у Горњем Милановцу. 

III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“ 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 
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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

440. 

На основу члана 32. и члана 59. став 1. Закона о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.129/2007), 
члана  78.  став  1.  и  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 11. априла 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Члан 10. Одлуке о Општинској управи општине 

Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац", бр. 30/2012 и 10/2013), мења се гласи: 

„Општинска управа: 
1. Припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  (у 
даљем  тексту:  Скупштина  општине),  Председник 
општине  Горњи  Милановац  (у  даљем  тексту: 
Председник  Општине)  и  Општинско  веће  општине 
Горњи Милановац (у даљем тексту: Општинско веће); 

2.  Припрема  нацрте  аката  о  прибављању, 
управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине; 

3.  Извршава  одлуке  и  друге  акте  Скупштине 
општине, Председника Општине и Општинског већа; 

4. Решава у управном поступку у првом степену 
о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 
других  организација  у  управним  стварима  из 
надлежности општине; 

5.  Обавља  послове  управног  надзора  над 
извршавањем  прописа  и  других  општих  аката 
Скупштине општине; 

6.  Извршава  законе  и  друге  прописе  чије  је 
извршавање поверено Општини; 

7.  Води  јединствену  евиденцију  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине; 

8. Обавља стручне и друге послове које утврди 
Скупштина  општине,  Председник  Општине  и 
Општинско веће; 

9.  Доставља  извештај  о  свом  раду  на 
извршавању послова  општине из  изворног делокруга  и 
поверених  послова,  Председнику  општине, 
Општинском  већу  и  Скупштини  општине  најмање 
једном годишње. 

Члан 2. 
У  члану 15.  став  1.  тачка  10.  Одлуке,  мења  се 

гласи: 
„10.  Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних пројеката, јавне набавке, праћење инвестиција 
и управљање имовином општине,“ 

Члан 3. 
У члану 22. став 1. Одлуке, додаје се тачка 8а., 

која гласи:
„8а.  евиденција  књиговодствене  вредности 

имовине општине.“ 
Члан 4. 

Члан 23. став 1. Одлуке, мења се гласи: 
„Одељење  за  имовинскоправне  послове 

обавља послове Општинске управе који се односе на: 
1.  припрему  нацрта  аката  о  прибављању, 

управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине, 

2.  вођење  јединствене  евиденције  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине. 

3.  експропријацију,  конверзију  права 
коришћења  непокретности  и  решавањем  других 
имовинскоправних  односа  по  Закону  о  планирању  и 
изградњи, 

4.  административни  пренос  земљишта  ради 
привођења земљишта урбанистичкој намени, 

5.  купопродају  непокретности  чији  је  носилац 
права општина Горњи Милановац, 

6.  вођење  поступка  расправљања  имовинских 
односа  насталих  самовласним  заузећем  земљишта  у 
својини општине, 

7.  враћање  земљишта  које  је  прешло  у 
друштвену својину, 

8.  закуп  и  промет  непокретности  у  јавној 
својини и 

9. друге послове у складу са Законом.“
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Члан 5. 
Члан 27. став 1. Одлуке, мења се и гласи: 
„Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних  пројеката,  јавне  набавке,  праћење 
инвестиција и управљање имовином општине: 

1. учествује у припреми и реализацији развојих 
пројеката у складу са потребама локалне заједнице: 

2.   идентификује домаће и међународне изворе 
финансијских  средстава  и  конкурише  у  погледу 
коришћења истих; 

3.  сарађује  са  органима  локалних  самоуправа, 
организацијама,  телима  и  установама  које  се  баве 
унапређењем развоја локалних заједница; 

4.  учествује  у  изради  општих  и  појединачких 
аката који могу имати утицај на привредни развој, чије 
је доношење у надлежности органа општине, 

5. прати програме Министарстава Владе РС, 
6. учествује у изради и реализацији пројеката из 

области  одрживог  развоја  (локални  економски  развој, 
заштита  животне  средине,  социјална  заштита, 
образовање, култура, инфраструктура); 

7.  сарађује  са  другим  градским  и  општинским 
управама,  надлежним  установама  и  институцијама  на 
републичком,  регионалном,  градском  и  општинском 
нивоу; 

8.  сарађује  на  реализацији  пројеката  са 
владиним и невладиним организацијама; 

9.  врши  административностручне  послове  за 
потребе  комисија  и  других  тимова  у  реализацији 
локалног економског развоја општине; 

10.  учествује  у  праћењу  инвестиција  у  свим 
фазама,  од  припреме  и  прибављања  пројектне 
документације,  преко  праћења  квалитета  и  динамике 
изградње  до  завршетка  градње,  укључујући  пријем 
радова; 

11.  обавља  нормативноправне,  стручне  и 
оперативне послове у области јавних набавки (учествује 
у  изради  конкурсне  документације,  прати  реализацију 
уговора о јавној набавци, води све потребне евиденције 
о додели јавних набавки); 

12.  саставља  извештај  за  потребе  Републичке 
управе за јавне набавке; 

13.  пружа  стручну  помоћ,  упуства  и 
инструкције  другим  буџетским  корисницима  у 
пословима везаним за јавне набавке; 

14. управља имовином општине;“ 

Члан 6. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

441. 

На основу чланова 20. и 32.   Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр.129/07),  чланова  6., 
11.  и  18.  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе 
(„Сл.гласник  РС“,бр.  62/2006,  47/2011,  93/2012  и 
99/2013),  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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
У члану 6. став 1. алинеја 3. Одлуке о локалним 

комуналним  таксама  („Службени  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр. 30/2012), мења се и гласи: 

„  из  тачке  3.,  до  15ог  у  месецу  за  претходни 
месец;“ 

Члан 2. 
У  тарифном  броју  3.,  Тарифа  локалних 

комуналних такси, у делу НАПОМЕНА, додаје се нови 
став који гласи; 

„Решење  о  одобрењу  коришћења  простора  на 
јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, обавезно садржи: 

  површину  простора  на  јавним  површинама 
или испред пословних просторија у пословне сврхе која 
је одобрена за коришћење (изражену у м2), 

 зону грађевинског земљишта у којој се налази 
простор који је одобрен за коришћење и 

  период  коришћења  простора  на  јавним 
површинама  или  испред  пословних  просторија  у 
пословне сврхе (означен у данима).“ 

Члан 3. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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442. 

На  основу  члана  89.  Закона  о  изменама  и 
допунама Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник 
РС'',  бр.  24/2011),  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007), 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  11.  априла 
2014. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАУЗЕЋЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге 

  Одлука  о  накнадама  за  коришћење  и  заузеће 
грађевинског  земљишта  која  је  донета  на  седници 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  одржаној  17. 
децембра  2008.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 30/2008), 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  18.  децембра 
2009.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 26/2009) и 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  20.  маја  2011. 
године  („Сл.  гласник  општине Горњи Милановац“,  бр. 
7/2011). 

Члан 2. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

443. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  финансирању 
локалне  самоуправе  ("Службени  гласник  РС",  бр. 

62/06,47/2011,93/2012,99/2013),  члана  27.  и  30  став  1. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  16/13 
пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  („Службени 
гласник  општине  Г.М“,бр.17/2013),  на  седници 
одржаној дана 11. априла 2014. године, утврдила је 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса у новцу за подручје 

Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се самодопринос у новцу 

за грађане који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју  Месне  заједнице  Прањани,  као  и  за  грађане 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне  заједнице  Прањани,  ако  на  том  подручју  имају 
непокретну  имовину,  а  средствима  самодоприноса  се 
побољшавају услови коришћења те имовине. 

Подручје  Месне  заједнице  Прањани  чини 
територија  насељеног  места  Прањани,  односно  КО 
Прањани  у  општини  Горњи  Милановац,  утврђена 
Законом  о  територијалној  организацији  Републике 
Србије. 

Члан 2. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу 

доноси се референдумом у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. 

Члан 3. 
Самодопринос  се  уводи  у  новцу  за  период  од 

01.07.2014. до 30.06.2019.године, по стопама и то: 

1)  2  %  на  зараде  (плате)  запослених  и  друга 
лична примања 

2) 4 % на катастарски приход од пољопривреде 
и шумарства 

3) 2 % на приходе од самосталних делатности 
4) 0,01 % на вредност непокретне имовине и то 

стамбене  и  пословне  зграде,  станови  и  пословни 
простори 

5) 0,05% на вредност непокретне имовине  коју 
чине зграде и просторије за одмор и рекреацију 

6)  1%  од  пензије  остварене  у  земљи  и 
иностранству  за  пензионере  који  добровољно  уплаћују 
самодопринос на основу писане изјаве. 

Стопа самодоприноса је пропорционална. 

Члан 4. 
Основицу за обрачун самодоприноса чине: 
1) зараде без пореза и доприноса; 
2)  примања  од  ауторских  права,  патената, 

техничких  унапређења  и  других  личних  примања 
односно прихода на  које  се  плаћа порез  у  проценту  од 
сваког оствареног бруто прихода. 

3)  катастарски  или  стварни  приход  од 
пољопривреде и шумарства; 

4) на приход од самосталне делатности и то:
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  за  обвезнике  који  воде  двојно  или  просто 
књиговодство,  основица  је  опорезива  добит  утврђена  у 
пореском билансу; 

  за  обвезнике  који  не  воде  пословне  књиге, 
основица  је  паушално  утврђен  приход,  а  који  се 
утврђује  у  складу  са  висином просечне месечне  зараде 
по запосленом у Републици, општини и граду остварене 
у  години  која  претходи  години  за  коју  се  утврђује 
паушални приход. 

5) тржишна вредност непокретности на дан 31. 
децембар  године  која  претходи  години  за  коју  се 
утврђује и плаћа порез на имовину. 

6) исплаћена пензија 

Члан 5. 
Укупна средства која ће се остварити по овој 

Одлуци износе 10.191.000,00 (десетмилионастодеве 
десетједнхиљада)  динара. 

Члан 6. 
Средства  самодоприноса  користиће  се  према 

Програму прилива и  утрошка средстава самодоприноса 
Месне  заједнице Прањани  за  период  од  01.07.2014.  до 
30.06.2019.године,  и то за следеће намене: 

  изградња  некатегорисаних  путева,  изградња 
водовода,  изградња  капеле,  реконструкција  Дома 
културе и изградња свлачионице на игралишту. 

Члан 7. 
Новчана средства која се прикупљају на основу 

Одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  приход  су 
буџета  општине  Г.Милановац  и  строго  су  наменског 
карактера,  а  као  таква  подлежу  контроли  у  складу  са 
законом. 

Члан 8. 
Самодопринос  на  зараде  и  лична  примања 

доспева  за  плаћање  приликом  сваке  исплате 
одговарајућих  прихода,  а  обавеза  је  исплатиоца  да 
приликом  сваке  исплате  одговарајућег  прихода 
обрачуна  и  уплати  самодопринос  на  тај  приход,  а  из 
пензија приликом њиховог обрачуна. 

Обавеза  плаћања  самодоприноса    на 
катастарски  приход  и  на  вредност  имовине  доспева 
квартално  (15.  фебруара;  15  маја;  15.  августа  и  15. 
новембра)  а  утврђује  се  решењем Општинске  управе   
Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Обавеза плаћања самодоприноса на приходе од 
самосталне  делатности  доспева  15.  у  месецу  за 
претходни  месец  а  утврђује  се  решењем  Општинске 
управе  Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Члан 9. 
У  погледу  начина  утврђивања  самодоприноса, 

обрачунавања,  застарелости,  наплате,  рокова  за 
плаћање,  обрачуна  камате  и  осталог што  није  посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 10. 
Од обавезе самодоприноса ослобађају се: 
1)  запослени  у  периоду  у  ком  примају 

минималну зараду, 

2) лица која примају сталну социјалну помоћ, 
3) као и остала лица чија су примања и имовина 

изузети од опорезивања. 

Члан 11. 
Савет месне заједнице је у обавези да на начин 

уређен  законом  после  израде  завршног  рачуна  за 
претходну  годину  информише  грађане  о  оствареним  и 
утрошеним средствима самодоприноса по овој одлуци. 

Члан 12. 
У случају  да се  утврђени износ  самодоприноса 

из  члана  5.  ове  Одлуке  наплати  пре  истека  трајања 
самодоприноса,  Савет МЗ Прањани ће  својом  одлуком 
прекинути даљу наплату и  о томе известити уплатиоце 
и са њима сачинити споразум о враћању средстава која 
су уплаћена изнад износа који је утврђен овом Одлуком. 

Члан 13. 
Стручне  и  административне  послове  око 

самодоприноса  врши  Општинска  управа  општине 
Горњи Милановац  Одељење за привреду и финансије. 

Еведенција  о  средствима  самодорпиноса  води 
се у складу са Законом. 

Члан 14. 
Референдум  за  подручје  МЗ  Прањани  ради 

изјашњавања  грађана  о  предлогу  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса у новцу за МЗ Прањани спровешће се од 
2. до 4. маја 2014.године у времену 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 15. 
Овај Предлог одлуке  објавиће се  у Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац. 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

444. 

На  основу  члана  10.  Закона  о  референдуму  и 
народној  иницијативи  („Сл.  гласник  РС“  бр.  48/94  и 
11/98),  члана  27.  и  члана  42.  став  1.  тачка  7.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр.16/13пречишћен текст) и члана 
143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине 
Г.Милановац  („Службени  гласник  општине 
Г.М“,бр.17/2013),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  11.  априла  2014. 
године,  донела  је 

ОДЛУКУ 
о расписивању референдума ради доношења 
Одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за 

подручје Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Поводом  иницијативе  Савета  Месне  заједнице 

Прањани  расписује  се  референдум  за  подручје  Месне
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заједнице  Прањани  ради  изјашњавања  грађана  о 
Предлогу  одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  за 
Месну заједницу Прањани.

Члан 2. 
Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  доносе 

грађани  који  имају  изборно  право  и  пребивалиште  на 
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
на  коме  се  средства  прикупљају,  ако  на  том  подручју 
имају  непокретну  имовину,  а  сведствима  се 
побољшавају услови коришћења те имовине, а у складу 
са  Законом  о  финансирању  локалне  самоуправе  („Сл. 
гласник РС“ бр. 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013). 

Члан 3. 
На  референдуму  грађани  ће  се  изјаснити  о 

следећем питању: 
„Да  ли  сте  за  доношење  одлуке  о  увођењу 

самодоприноса у новцу за Месну заједницу Прањани за 
период од 01.07.2014. до 30.06.2019.године. 

На  гласачком  листићу  грађани  ће  се 
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или „против“. 

Члан 4. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  сматра  се 

донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја 
грађана из члана 2. ове Одлуке. 

Члан 5. 
Референдум  ће  се  спровести  од  2.  до  4.  маја 

2014.године у времену од 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 6. 
Поступак спровођења референдума вршиће се у 

складу  са  одредбама Закона  о  референдуму  и народној 
иницијативи и Статута општине Горњи Милановац. 

Члан 7. 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  ће 

Решењем  образовати  Комисију  која  ће  спровести 
референдум. 

Члан 8. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

445. 

На  основу  чланова  13.  и  15.  Закона  о 
референдуму  и  народној  иницијативи  ("Сл.гласник 
РС",бр.48/94 и 11/98) и члана 42. став 1. тачка 7. Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.16/13пречишћен  текст)  и  члана  143. 

Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Г.Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Г.М“,  бр.17/2013), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење референдума 
ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса у 

новцу за подручје МЗ Прањани 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 
референдума ради доношења Одлуке о увођењу 
самодоприноса у новцу за подручје МЗ Прањани. 

У Комисију се именују: 
1. Радовин Веселиновић, председник 
2. Костатин Станојевић, члан 
3. Дејан Браловић, члан 
4. Милољуб Вукашиновић, члан 
5. Милан Видаковић, члан 

II    Задатак  Комисије  је  да:  образује  гласачке 
одборе,  утврди  њихове  задатке,  пропише  обрасце  за 
спровођење  референдума,  одреди  гласачка  места, 
садржину,  изглед  и  број  гласачких  листића,  стара  се  о 
законитом  спровођењу  референдума,  утврди  резултате 
референдума  и  о  томе  подносе  извшетај  Скупштини 
општине и Савету МЗ Прањани и  обави друге послове 
на  спровођењу  референдума  у  складу  са  Законом  и 
Статутом општине Горњи Милановац. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

446. 

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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ „СВЕТИ САВА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Марко  Дрињаковић  из 
Горњег  Милановца,  ЈМБГ  0705986783419  дужности
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члана  Школског  одбора  Основне  школе  "Свети  Сава" 
Горњи  Милановац,  као  представник  јединице  локалне 
самоуправе. 

II  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Ивана  Јошевски  из  Горњег 
Милановца,  ул.    Кнеза  Александра  бр.113,  ЈМБГ 
2907979788412  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: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

447. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
комуналног  предузећа  „Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  кога  је  усвојио  Надзорни 
одбор  Јавног  комуналног  предузећа  „Горњи 
Милановац“,  на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014. 
године, под бројем 1200. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

448. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
финансијским  извештајем  Jавног  предузећа  за 
водоснабдевање  „Рзав“ Ариље  за  2013.  годину,  кога  је 
усвојио  Управни  одбор  ЈП  „Рзав“  Ариље,  на  седници 
одржаној  27.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  197 
1/2014. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

449. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  за  изградњу  општине  Горњи  Милановац  за 
период  1.01.  до  31.12.2013.  године,  кога  је  усвојио 
Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу општине, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 401. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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450. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа за путеве општине Горњи Милановац за 2013. 
годину,  кога  је  усвојио  Надзорни  одбор  Јавног 
предузећа  за  путеве  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  28. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 191/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

451. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  „Спортскорекреативни  центар“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Спортскорекреативни центар“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 120/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

452. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Установе  за 
културу, уметност и ваншколско образовање „Културни 
центар“  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  „Културни  центар“  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 122/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

453. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Музеја 
рудничкотаковског  краја  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Музеја  рудничкотаковског  краја,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 741/14.
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II  Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац.“ 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

454. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Библиотеке 
“Браћа  Настасијевић“    Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Библиотеке  “Браћа  Настасијевић“,  на 
седници  одржаној  25. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

455. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским 
извештајем  Туристичке  организације  општине  Горњи 

Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Туристичке  организације  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  25.  фебруара  2014. 
године, Одлуком бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

456. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Спортског 
савеза  општине  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор Спортског савеза општине Горњи Милановац, на 
седници  одржаној  7.  фебруара  2014.  године,  Одлуком 
бр. 47/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

457. 

На  основу  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.
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17/2013),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
Финансијским  извештајем  Предшколске  установе 
„Сунце“    Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  који  је 
усвојио Управни одбор Предшколске установе „Сунце“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 1061692. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

458. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  са 
Финансијским  извештајем  Центра  за  социјални  рад 
Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  које  је  усвојио 
Управни  одбор  Центра  за  социјални  рад,  на  седници 
одржаној 18. фебруара 2014. године, Одлукама бр. 403 
23 и 55123. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

459. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијском 
пословању Дома  здравља  Горњи Милановац  за  период 
01.01.31.12.2013. године, који је усвојио Управни одбор 
Дома  здравља,  на  седници  одржаној  18.  марта  2014. 
године, Одлуком бр. 2/5. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

460. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Апотеке 
Горњи  Милановац  за    2013.  годину,  који  је  усвојио 
Управни одбор Апотеке, на седници одржаној 20. марта 
2014. године, Одлуком бр. 116. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

461. 

На основу чланова 24. и 124. Статута општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи
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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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  ликвидационог 
управника Установе  у  области физичке  културе Горњи 
Милановац у ликвидацији о предузетим активностима у 
поступку  ликвидације  Установе,  као  и  почетни 
ликвидациони извештај ликвидационог управника. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

462. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Општинског 
штаба  за  ванредне  ситуације  општине  Горњи 
Милановац за 2013.годину, којег  је усвојио Општински 
штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници  одржаној  25. 
фебруара 2014. године, под бројем 1871/143. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

463. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Годишњи  план 
рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Горњи  Милановац  за  2014.  годину,  који  је  усвојио 
Општински  штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници 
одржаној  25.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  187 
1/142. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

464. 

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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ПРИХВАТА  СЕ  Одлука  Управног  одбора 
Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, број 
201/2014 од 27.03.2014. године. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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ОСТАЛА АКТА 

17. 

На основу члана 46. став 2. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 
16/2013  –  пречишћен  текст),  члана  2.,  члана  5.  став  2.  и    члана  9.  став  4.  Одлуке  о  установљењу  награда  и  других 
признања општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника о 
раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац",бр.  17/2013),  Комисија  за 
кадровска,  административна  и  мандатно  имунитетска  питања  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 15. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I Поводом Празника општине Горњи Милановац – 23. април, Дан када је у Такову 1815. године подигнут Други 
српски  устанак,  на  Свечаној  седници  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  додељују  се  општинске  награде  у 
2014.години и то: 

  ШЕСТ ЗЛАТНИХ ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и 

  ЧЕТИРИ СРЕБРНЕ ПЛАКЕТЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК". 

II Новчана награда "Таковски устанак" не додељује се у 2014. години. 

III Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА 
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 

18. 

На  основу  члана  5.  став  1.  Одлуке  o  установљењу  награда  и  других  признања  општине  Горњи  Милановац 
("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника o раду Скупштине општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник општине Горњи Милановац",  бр.  17/2013), Комисија  за  кадровска,  административна и 
мандатноимунитетска  питања Скупштине  општине  Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  15.  априла  2014.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА У 2014. ГОДИНИ 

I  ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Црвеном крсту Горњи Милановац  Ова  хуманитарна и  добровољна организација  основана  је  1876. 
године. Давање крви је добровољно, анонимно и бесплатно. Црвени крст 
Горњи  Милановац  у  оквиру  својих  јавних  овлашћења  врши 
популарисање добровољног давалаштва  крви,  и  у  сарадњи  са Службом 
за  трансфузију  крви  Опште  болнице  Горњи  Милановац,  учествује  у 
организовању  акција  добровољног  давања  крви.  У  оквиру  здравствене 
делатности,  ту  је  Промоција  здравих  стилова  живота  и  превенција
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болести  зависности,  Пројекат  „Контрола  туберкулозе“  и  др.  Једна  од 
основних области деловања Црвеног крста Србије је обука становништва 
у пружању прве помоћи у околностима свакодневних незгода у кући, на 
радном  месту  или  у  саобраћају,  али  и  за  ситуације  масовних  несрећа 
(елементарних, технолошкотехничких несрећа и ратних сукоба). Такође, 
Црвени крст је посвећен и ширењу знања о значају прве помоћи и њеном 
месту у ланцу спасавања живота. 

У  оквиру  социјалне  делатности,  ту  су  активности  у  оквиру 
Месеца  солидарности,  Програм  помоћи  пакетима  хране  и  хигијене  за 
социјално најугроженије породице у најудаљенијим сеоским срединама, 
Програм "Народних кухиња" и акција „Један пакетић пуно љубави“. 

Дугогодишњи  волонтер  Црвеног  крста  Горњи  Милановац, 
Радивије  Драгојловић,  поводом  130.  рођендана  ове  организације, 
написао  је  монографију  „ХРОНИКА  МИЛАНОВАЧКОГ  ЦРВЕНОГ 
КРСТА“. 

Милановачком аматерском позоришту  Милановачко  аматерско  позориште  у  разним  формама  организације 
постоји  од  1903.  године.  Најпре  је  било  у  оквиру  КУД  "Абрашевић", 
потом у  склопу Културног центра, а од 2003. године функционише као 
удружење  грађанана  са  циљем  да  опстане  као  позориште  снажног  и 
препознатљивог културног идентитета. Настоји да публици, првенствено 
младима открије позоришну уметност као вид комуникације и дијалога. 
Укључивање позоришне уметности у програме образовних институција, 
едукација  деце,  младих  и  одраслих,  али  и  побољшање  њиховог 
међусобног разумевања – мисија је Милановачког позоришта. 

У  протеклих  десет  година  Позориште  је  на  сцену  поставило 
тридесетак представа различитог жанра и позоришног израза. Покретачи 
су  „Школске  сцене“    фестивала  позоришног  стваралаштва  ученика 
основних и средњих школа са подручја општине Горњи Милановац. 

Потврда  томе  су  признања  и  награде  (Златни  пехар  19.  сабора 
културног стваралаштва Србије (2013), најбоља представа 10. фестивала 
варошких позоришта Србије у Пожаревцу (2014), као и глумачке награде 
"Миливојев  штап  и  шешир",  награда  за  сликовито  креирање  лика  и 
многе друге). 

Петрашину Јаковљевићу, генералном 
директору Компаније „Металац“ а.д. и 
председнику Регионалне привредне 
коморе Краљево 

Одмах након дипломирања на Машинском факултету у Београду, 
Петрашин  је  1981.  године  инжењерску  каријеру  започео  у  Металцу. 
Прешао  је  све  степенице,  од  главног  инжењера  технологије механичке 
обраде  лимова,  преко  првих  позиција  у  техничкој  припреми  и  сектору 
производње,  до  функције  генералног  директора  „Металца“  а.д.  коју  је 
преузео 1. априла 2005. 

Јаковљевић,  данас  активно  учествује  у  раду  менаџерских  и 
привредних ораганизација и асоцијација. Члан је Скупштине и Управног 
одбора  Привредне  коморе  Србије,  члан  Удружења  корпоративних 
директора,  Председник Одбора металне и електро индустрије, а био је и 
члан Управног одбора Српске асоцијације менаџера. 

Добитник  је  признања  Капетан  Миша  Настасијевић  и  златника  за 
предузетничку културу у 2006. години као најбољи менаџер у региону. 

Јовану Чековићу, власнику успешне 
ЈоМил групе, рођеном у Коштунићима 

Основну  школу  завршио  је  у  родном  селу  и  Прањанима,  а  средњу 
техничку  у  Горњем  Милановцу.  Дипломирао  је  на  Војно  техничкој 
академији  у  Загребу,  након  чега  почиње  богату  војну,  инжењерску  и
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дипломатску каријеру. Војска, дипломатија, „Југоимпорт – СДПР“ нису 
га  удаљили  од  родног  села  којем  се  увек  враћао  и  у  којем  је  заљуљао 
колевку  етно  туризма.  Као  неимар  Фабрике  здраве  хране  „Граб“, 
производњу  заснива  на  кооперацији  са  пољопривредницима  из 
Коштунића и околних села. 

Он  је,  такође,  анонимни  донатор  бројних  хуманитарних  акција. 
Породица је за њега највећи успех, а то су супруга Анка и ћерка Милица. 

Драгиши Ковачевићу, власнику и 
директору СОС канала, рођеном у 
Невадама 

Завршио је Факултет организационих наука у Београду. 
Још  као  основац  сарађивао  је  са  Дечјим  новинама,  а  афирмацију  је 
стекао  у  Студију  Б,  од  спољњег  сарадника  до  генералног  директора. 
Годинама је био уредник спортске редакције Студија Б. 

Добитник  је  награде  Златни  микрофон  Удружења  спортских 
новинара,  као  и Мајске  награде.  Објавио  је  две  књиге:  Југословенски 
фудбалски клубови и ДЕРБИ. 

Иако овај познати спортски новинар, још од 1969. године не живи у 
Горњем Милановцу, никада није заборавио свој завичај и увек и у свакој 
прилици истиче да је „РОЂЕНИ МИЛАНОВЧАНИН". 

Теодори Трифуновић, одбојкашици из 
Горњег Милановца 

Члан  сениорске  екипе  Одбојкашког  клуба  „ТаковоЗвезда 
Хелиос“, на позицији примача сервиса. Прошле године  је учествовала и 
освојила  друго  место  у  „VIP  Beach  volley  ligi  Srbije“.  Пласман  јој  је 
обезбедио  наступ  у  Репрезентацији  Србије  на  европском  првенству  за 
играчице  до  20  година  које  је  одржано  у  Бугарској,  где  је  освојила  9. 
место.  Теодора  је  носилац  признања  Спортског  савеза  „Најуспешнија 
спортисткиња општине Горњи Милановац“ за 2011. годину. 

Данас  је редован студент друге године Природно математичког 
факултета у Крагујевцу и прави пример младима да спорт и студије могу 
ићи подједнако добро. 

СРЕБРНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Месној заједници Бољковци  Некада су Бољковци имали своју општину. После Другог светског 
рата,  село  је  припадало љишкој  општини,  а  данас  је  то  једно  од  већих 
насељених  места  у  нашој  општини. Месна  заједница  Бољковци  знатну 
пажњу  и  средства  улаже  у  изградњу  и  одржавање  локалних  и 
некатегорисаних  путева,  као  и  у    реконструкцију  и  адаптацију  сеоског 
Дома културе који је центар окупљања о одржавања локалних игранки и 
других  садржаја  са  учешћем  великог  броја  младих.  У  селу  се  налази 
четворогодишња  основна  школа  и  издвојено  одељење  Предшколске 
установе „Сунце“. 

Бољковчани  се  углавном  баве  ратарством,  воћарством  и 
сточарством.  Мештани  села  упослени  су  на  пословима  изградње 
аутопута. Будући аутопут пресеца територију села. 

Ружи Пурић, професору српског језика 
и књижевности из Горњег Милановца 

Основну школу  завршила  је  на Руднику,  а  језичко  преводилачки 
смер  у  Техничкој  школи  у  Горњем  Милановцу.  Филолошки  факултет 
завршила је у Београду, смер српски језик и књижевност. 

Данас  је  запослена  је  у  Основној  школи  „Свети  Сава“  у  Горњем 
Милановцу.  Залаже  се  у  васпитнообразовном  раду  и  са  ученицима 
остварује  изванредне  резултате.  Поред  знања  које  несебично  пружа 
ученицима професорка Ружа код деце развија љубав према писаној речи 
и  свом  језику.  Као  племенита  и  вредна  особа  врши  изузетан  васпитни 
утицај на млађе генерације. 

Душку Антонијевићу, пољопривредном 
произвођачу из Љеваје 

Овај  млади  пољопривредник  обрађује  десетине  хектара  своје 
земље и исто толико земље које узима у закуп. Успешан је у производњи 
кромпира и млека. Постиже приносе  као  у Војводини. Ожењен  је, отац 
двоје деце.
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Зорици Марковић, пољопривредници из 
Семедражи 

Родом  је  из  Шарана.  Завршила  је  средњу  текстилну  школу.  У 
Модној  конфекцији  „Рудник“  радила  је  до  1997.  године.  Данас  је 
носилац пољопривредног газдинства. Поседује 14 музних крава, 6 јуница 
и матично стадо оваца од 20 грла. Њена породица, коју чине син, ћерка, 
супруг  и  свекар  обрађује  око  18  хектара  своје  земље  и  око  8  хектара 
земље које узима у закуп и једна од рекордера у производњи млека. 

II  Уручивање  Златне  и  Сребрне  плакете  "Таковски  устанак"  обавиће  се  на  свечаној  седници  Скупштине 
општине Горњи Милановац, 23. априла 2014. године, са почетком у 12 часова у Дому културе у Горњем Милановцу. 

III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“ 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 
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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

440. 

На основу члана 32. и члана 59. став 1. Закона о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.129/2007), 
члана  78.  став  1.  и  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 11. априла 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Члан 10. Одлуке о Општинској управи општине 

Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац", бр. 30/2012 и 10/2013), мења се гласи: 

„Општинска управа: 
1. Припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  (у 
даљем  тексту:  Скупштина  општине),  Председник 
општине  Горњи  Милановац  (у  даљем  тексту: 
Председник  Општине)  и  Општинско  веће  општине 
Горњи Милановац (у даљем тексту: Општинско веће); 

2.  Припрема  нацрте  аката  о  прибављању, 
управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине; 

3.  Извршава  одлуке  и  друге  акте  Скупштине 
општине, Председника Општине и Општинског већа; 

4. Решава у управном поступку у првом степену 
о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 
других  организација  у  управним  стварима  из 
надлежности општине; 

5.  Обавља  послове  управног  надзора  над 
извршавањем  прописа  и  других  општих  аката 
Скупштине општине; 

6.  Извршава  законе  и  друге  прописе  чије  је 
извршавање поверено Општини; 

7.  Води  јединствену  евиденцију  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине; 

8. Обавља стручне и друге послове које утврди 
Скупштина  општине,  Председник  Општине  и 
Општинско веће; 

9.  Доставља  извештај  о  свом  раду  на 
извршавању послова  општине из  изворног делокруга  и 
поверених  послова,  Председнику  општине, 
Општинском  већу  и  Скупштини  општине  најмање 
једном годишње. 

Члан 2. 
У  члану 15.  став  1.  тачка  10.  Одлуке,  мења  се 

гласи: 
„10.  Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних пројеката, јавне набавке, праћење инвестиција 
и управљање имовином општине,“ 

Члан 3. 
У члану 22. став 1. Одлуке, додаје се тачка 8а., 

која гласи:
„8а.  евиденција  књиговодствене  вредности 

имовине општине.“ 
Члан 4. 

Члан 23. став 1. Одлуке, мења се гласи: 
„Одељење  за  имовинскоправне  послове 

обавља послове Општинске управе који се односе на: 
1.  припрему  нацрта  аката  о  прибављању, 

управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине, 

2.  вођење  јединствене  евиденције  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине. 

3.  експропријацију,  конверзију  права 
коришћења  непокретности  и  решавањем  других 
имовинскоправних  односа  по  Закону  о  планирању  и 
изградњи, 

4.  административни  пренос  земљишта  ради 
привођења земљишта урбанистичкој намени, 

5.  купопродају  непокретности  чији  је  носилац 
права општина Горњи Милановац, 

6.  вођење  поступка  расправљања  имовинских 
односа  насталих  самовласним  заузећем  земљишта  у 
својини општине, 

7.  враћање  земљишта  које  је  прешло  у 
друштвену својину, 

8.  закуп  и  промет  непокретности  у  јавној 
својини и 

9. друге послове у складу са Законом.“
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Члан 5. 
Члан 27. став 1. Одлуке, мења се и гласи: 
„Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних  пројеката,  јавне  набавке,  праћење 
инвестиција и управљање имовином општине: 

1. учествује у припреми и реализацији развојих 
пројеката у складу са потребама локалне заједнице: 

2.   идентификује домаће и међународне изворе 
финансијских  средстава  и  конкурише  у  погледу 
коришћења истих; 

3.  сарађује  са  органима  локалних  самоуправа, 
организацијама,  телима  и  установама  које  се  баве 
унапређењем развоја локалних заједница; 

4.  учествује  у  изради  општих  и  појединачких 
аката који могу имати утицај на привредни развој, чије 
је доношење у надлежности органа општине, 

5. прати програме Министарстава Владе РС, 
6. учествује у изради и реализацији пројеката из 

области  одрживог  развоја  (локални  економски  развој, 
заштита  животне  средине,  социјална  заштита, 
образовање, култура, инфраструктура); 

7.  сарађује  са  другим  градским  и  општинским 
управама,  надлежним  установама  и  институцијама  на 
републичком,  регионалном,  градском  и  општинском 
нивоу; 

8.  сарађује  на  реализацији  пројеката  са 
владиним и невладиним организацијама; 

9.  врши  административностручне  послове  за 
потребе  комисија  и  других  тимова  у  реализацији 
локалног економског развоја општине; 

10.  учествује  у  праћењу  инвестиција  у  свим 
фазама,  од  припреме  и  прибављања  пројектне 
документације,  преко  праћења  квалитета  и  динамике 
изградње  до  завршетка  градње,  укључујући  пријем 
радова; 

11.  обавља  нормативноправне,  стручне  и 
оперативне послове у области јавних набавки (учествује 
у  изради  конкурсне  документације,  прати  реализацију 
уговора о јавној набавци, води све потребне евиденције 
о додели јавних набавки); 

12.  саставља  извештај  за  потребе  Републичке 
управе за јавне набавке; 

13.  пружа  стручну  помоћ,  упуства  и 
инструкције  другим  буџетским  корисницима  у 
пословима везаним за јавне набавке; 

14. управља имовином општине;“ 

Члан 6. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

441. 

На основу чланова 20. и 32.   Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр.129/07),  чланова  6., 
11.  и  18.  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе 
(„Сл.гласник  РС“,бр.  62/2006,  47/2011,  93/2012  и 
99/2013),  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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
У члану 6. став 1. алинеја 3. Одлуке о локалним 

комуналним  таксама  („Службени  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр. 30/2012), мења се и гласи: 

„  из  тачке  3.,  до  15ог  у  месецу  за  претходни 
месец;“ 

Члан 2. 
У  тарифном  броју  3.,  Тарифа  локалних 

комуналних такси, у делу НАПОМЕНА, додаје се нови 
став који гласи; 

„Решење  о  одобрењу  коришћења  простора  на 
јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, обавезно садржи: 

  површину  простора  на  јавним  површинама 
или испред пословних просторија у пословне сврхе која 
је одобрена за коришћење (изражену у м2), 

 зону грађевинског земљишта у којој се налази 
простор који је одобрен за коришћење и 

  период  коришћења  простора  на  јавним 
површинама  или  испред  пословних  просторија  у 
пословне сврхе (означен у данима).“ 

Члан 3. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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442. 

На  основу  члана  89.  Закона  о  изменама  и 
допунама Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник 
РС'',  бр.  24/2011),  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007), 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  11.  априла 
2014. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАУЗЕЋЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге 

  Одлука  о  накнадама  за  коришћење  и  заузеће 
грађевинског  земљишта  која  је  донета  на  седници 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  одржаној  17. 
децембра  2008.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 30/2008), 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  18.  децембра 
2009.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 26/2009) и 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  20.  маја  2011. 
године  („Сл.  гласник  општине Горњи Милановац“,  бр. 
7/2011). 

Члан 2. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

443. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  финансирању 
локалне  самоуправе  ("Службени  гласник  РС",  бр. 

62/06,47/2011,93/2012,99/2013),  члана  27.  и  30  став  1. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  16/13 
пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  („Службени 
гласник  општине  Г.М“,бр.17/2013),  на  седници 
одржаној дана 11. априла 2014. године, утврдила је 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса у новцу за подручје 

Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се самодопринос у новцу 

за грађане који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју  Месне  заједнице  Прањани,  као  и  за  грађане 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне  заједнице  Прањани,  ако  на  том  подручју  имају 
непокретну  имовину,  а  средствима  самодоприноса  се 
побољшавају услови коришћења те имовине. 

Подручје  Месне  заједнице  Прањани  чини 
територија  насељеног  места  Прањани,  односно  КО 
Прањани  у  општини  Горњи  Милановац,  утврђена 
Законом  о  територијалној  организацији  Републике 
Србије. 

Члан 2. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу 

доноси се референдумом у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. 

Члан 3. 
Самодопринос  се  уводи  у  новцу  за  период  од 

01.07.2014. до 30.06.2019.године, по стопама и то: 

1)  2  %  на  зараде  (плате)  запослених  и  друга 
лична примања 

2) 4 % на катастарски приход од пољопривреде 
и шумарства 

3) 2 % на приходе од самосталних делатности 
4) 0,01 % на вредност непокретне имовине и то 

стамбене  и  пословне  зграде,  станови  и  пословни 
простори 

5) 0,05% на вредност непокретне имовине  коју 
чине зграде и просторије за одмор и рекреацију 

6)  1%  од  пензије  остварене  у  земљи  и 
иностранству  за  пензионере  који  добровољно  уплаћују 
самодопринос на основу писане изјаве. 

Стопа самодоприноса је пропорционална. 

Члан 4. 
Основицу за обрачун самодоприноса чине: 
1) зараде без пореза и доприноса; 
2)  примања  од  ауторских  права,  патената, 

техничких  унапређења  и  других  личних  примања 
односно прихода на  које  се  плаћа порез  у  проценту  од 
сваког оствареног бруто прихода. 

3)  катастарски  или  стварни  приход  од 
пољопривреде и шумарства; 

4) на приход од самосталне делатности и то:
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  за  обвезнике  који  воде  двојно  или  просто 
књиговодство,  основица  је  опорезива  добит  утврђена  у 
пореском билансу; 

  за  обвезнике  који  не  воде  пословне  књиге, 
основица  је  паушално  утврђен  приход,  а  који  се 
утврђује  у  складу  са  висином просечне месечне  зараде 
по запосленом у Републици, општини и граду остварене 
у  години  која  претходи  години  за  коју  се  утврђује 
паушални приход. 

5) тржишна вредност непокретности на дан 31. 
децембар  године  која  претходи  години  за  коју  се 
утврђује и плаћа порез на имовину. 

6) исплаћена пензија 

Члан 5. 
Укупна средства која ће се остварити по овој 

Одлуци износе 10.191.000,00 (десетмилионастодеве 
десетједнхиљада)  динара. 

Члан 6. 
Средства  самодоприноса  користиће  се  према 

Програму прилива и  утрошка средстава самодоприноса 
Месне  заједнице Прањани  за  период  од  01.07.2014.  до 
30.06.2019.године,  и то за следеће намене: 

  изградња  некатегорисаних  путева,  изградња 
водовода,  изградња  капеле,  реконструкција  Дома 
културе и изградња свлачионице на игралишту. 

Члан 7. 
Новчана средства која се прикупљају на основу 

Одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  приход  су 
буџета  општине  Г.Милановац  и  строго  су  наменског 
карактера,  а  као  таква  подлежу  контроли  у  складу  са 
законом. 

Члан 8. 
Самодопринос  на  зараде  и  лична  примања 

доспева  за  плаћање  приликом  сваке  исплате 
одговарајућих  прихода,  а  обавеза  је  исплатиоца  да 
приликом  сваке  исплате  одговарајућег  прихода 
обрачуна  и  уплати  самодопринос  на  тај  приход,  а  из 
пензија приликом њиховог обрачуна. 

Обавеза  плаћања  самодоприноса    на 
катастарски  приход  и  на  вредност  имовине  доспева 
квартално  (15.  фебруара;  15  маја;  15.  августа  и  15. 
новембра)  а  утврђује  се  решењем Општинске  управе   
Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Обавеза плаћања самодоприноса на приходе од 
самосталне  делатности  доспева  15.  у  месецу  за 
претходни  месец  а  утврђује  се  решењем  Општинске 
управе  Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Члан 9. 
У  погледу  начина  утврђивања  самодоприноса, 

обрачунавања,  застарелости,  наплате,  рокова  за 
плаћање,  обрачуна  камате  и  осталог што  није  посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 10. 
Од обавезе самодоприноса ослобађају се: 
1)  запослени  у  периоду  у  ком  примају 

минималну зараду, 

2) лица која примају сталну социјалну помоћ, 
3) као и остала лица чија су примања и имовина 

изузети од опорезивања. 

Члан 11. 
Савет месне заједнице је у обавези да на начин 

уређен  законом  после  израде  завршног  рачуна  за 
претходну  годину  информише  грађане  о  оствареним  и 
утрошеним средствима самодоприноса по овој одлуци. 

Члан 12. 
У случају  да се  утврђени износ  самодоприноса 

из  члана  5.  ове  Одлуке  наплати  пре  истека  трајања 
самодоприноса,  Савет МЗ Прањани ће  својом  одлуком 
прекинути даљу наплату и  о томе известити уплатиоце 
и са њима сачинити споразум о враћању средстава која 
су уплаћена изнад износа који је утврђен овом Одлуком. 

Члан 13. 
Стручне  и  административне  послове  око 

самодоприноса  врши  Општинска  управа  општине 
Горњи Милановац  Одељење за привреду и финансије. 

Еведенција  о  средствима  самодорпиноса  води 
се у складу са Законом. 

Члан 14. 
Референдум  за  подручје  МЗ  Прањани  ради 

изјашњавања  грађана  о  предлогу  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса у новцу за МЗ Прањани спровешће се од 
2. до 4. маја 2014.године у времену 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 15. 
Овај Предлог одлуке  објавиће се  у Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац. 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

444. 

На  основу  члана  10.  Закона  о  референдуму  и 
народној  иницијативи  („Сл.  гласник  РС“  бр.  48/94  и 
11/98),  члана  27.  и  члана  42.  став  1.  тачка  7.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр.16/13пречишћен текст) и члана 
143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине 
Г.Милановац  („Службени  гласник  општине 
Г.М“,бр.17/2013),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  11.  априла  2014. 
године,  донела  је 

ОДЛУКУ 
о расписивању референдума ради доношења 
Одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за 

подручје Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Поводом  иницијативе  Савета  Месне  заједнице 

Прањани  расписује  се  референдум  за  подручје  Месне
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заједнице  Прањани  ради  изјашњавања  грађана  о 
Предлогу  одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  за 
Месну заједницу Прањани.

Члан 2. 
Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  доносе 

грађани  који  имају  изборно  право  и  пребивалиште  на 
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
на  коме  се  средства  прикупљају,  ако  на  том  подручју 
имају  непокретну  имовину,  а  сведствима  се 
побољшавају услови коришћења те имовине, а у складу 
са  Законом  о  финансирању  локалне  самоуправе  („Сл. 
гласник РС“ бр. 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013). 

Члан 3. 
На  референдуму  грађани  ће  се  изјаснити  о 

следећем питању: 
„Да  ли  сте  за  доношење  одлуке  о  увођењу 

самодоприноса у новцу за Месну заједницу Прањани за 
период од 01.07.2014. до 30.06.2019.године. 

На  гласачком  листићу  грађани  ће  се 
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или „против“. 

Члан 4. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  сматра  се 

донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја 
грађана из члана 2. ове Одлуке. 

Члан 5. 
Референдум  ће  се  спровести  од  2.  до  4.  маја 

2014.године у времену од 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 6. 
Поступак спровођења референдума вршиће се у 

складу  са  одредбама Закона  о  референдуму  и народној 
иницијативи и Статута општине Горњи Милановац. 

Члан 7. 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  ће 

Решењем  образовати  Комисију  која  ће  спровести 
референдум. 

Члан 8. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

445. 

На  основу  чланова  13.  и  15.  Закона  о 
референдуму  и  народној  иницијативи  ("Сл.гласник 
РС",бр.48/94 и 11/98) и члана 42. став 1. тачка 7. Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.16/13пречишћен  текст)  и  члана  143. 

Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Г.Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Г.М“,  бр.17/2013), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење референдума 
ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса у 

новцу за подручје МЗ Прањани 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 
референдума ради доношења Одлуке о увођењу 
самодоприноса у новцу за подручје МЗ Прањани. 

У Комисију се именују: 
1. Радовин Веселиновић, председник 
2. Костатин Станојевић, члан 
3. Дејан Браловић, члан 
4. Милољуб Вукашиновић, члан 
5. Милан Видаковић, члан 

II    Задатак  Комисије  је  да:  образује  гласачке 
одборе,  утврди  њихове  задатке,  пропише  обрасце  за 
спровођење  референдума,  одреди  гласачка  места, 
садржину,  изглед  и  број  гласачких  листића,  стара  се  о 
законитом  спровођењу  референдума,  утврди  резултате 
референдума  и  о  томе  подносе  извшетај  Скупштини 
општине и Савету МЗ Прањани и  обави друге послове 
на  спровођењу  референдума  у  складу  са  Законом  и 
Статутом општине Горњи Милановац. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

446. 

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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ „СВЕТИ САВА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Марко  Дрињаковић  из 
Горњег  Милановца,  ЈМБГ  0705986783419  дужности
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члана  Школског  одбора  Основне  школе  "Свети  Сава" 
Горњи  Милановац,  као  представник  јединице  локалне 
самоуправе. 

II  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Ивана  Јошевски  из  Горњег 
Милановца,  ул.    Кнеза  Александра  бр.113,  ЈМБГ 
2907979788412  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: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

447. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
комуналног  предузећа  „Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  кога  је  усвојио  Надзорни 
одбор  Јавног  комуналног  предузећа  „Горњи 
Милановац“,  на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014. 
године, под бројем 1200. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

448. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
финансијским  извештајем  Jавног  предузећа  за 
водоснабдевање  „Рзав“ Ариље  за  2013.  годину,  кога  је 
усвојио  Управни  одбор  ЈП  „Рзав“  Ариље,  на  седници 
одржаној  27.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  197 
1/2014. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

449. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  за  изградњу  општине  Горњи  Милановац  за 
период  1.01.  до  31.12.2013.  године,  кога  је  усвојио 
Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу општине, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 401. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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450. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа за путеве општине Горњи Милановац за 2013. 
годину,  кога  је  усвојио  Надзорни  одбор  Јавног 
предузећа  за  путеве  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  28. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 191/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

451. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  „Спортскорекреативни  центар“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Спортскорекреативни центар“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 120/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

452. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Установе  за 
културу, уметност и ваншколско образовање „Културни 
центар“  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  „Културни  центар“  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 122/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

453. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Музеја 
рудничкотаковског  краја  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Музеја  рудничкотаковског  краја,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 741/14.
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II  Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац.“ 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

454. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Библиотеке 
“Браћа  Настасијевић“    Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Библиотеке  “Браћа  Настасијевић“,  на 
седници  одржаној  25. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

455. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским 
извештајем  Туристичке  организације  општине  Горњи 

Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Туристичке  организације  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  25.  фебруара  2014. 
године, Одлуком бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

456. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Спортског 
савеза  општине  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор Спортског савеза општине Горњи Милановац, на 
седници  одржаној  7.  фебруара  2014.  године,  Одлуком 
бр. 47/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

457. 

На  основу  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.
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17/2013),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
Финансијским  извештајем  Предшколске  установе 
„Сунце“    Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  који  је 
усвојио Управни одбор Предшколске установе „Сунце“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 1061692. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

458. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  са 
Финансијским  извештајем  Центра  за  социјални  рад 
Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  које  је  усвојио 
Управни  одбор  Центра  за  социјални  рад,  на  седници 
одржаној 18. фебруара 2014. године, Одлукама бр. 403 
23 и 55123. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

459. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијском 
пословању Дома  здравља  Горњи Милановац  за  период 
01.01.31.12.2013. године, који је усвојио Управни одбор 
Дома  здравља,  на  седници  одржаној  18.  марта  2014. 
године, Одлуком бр. 2/5. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

460. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Апотеке 
Горњи  Милановац  за    2013.  годину,  који  је  усвојио 
Управни одбор Апотеке, на седници одржаној 20. марта 
2014. године, Одлуком бр. 116. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

461. 

На основу чланова 24. и 124. Статута општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи
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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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  ликвидационог 
управника Установе  у  области физичке  културе Горњи 
Милановац у ликвидацији о предузетим активностима у 
поступку  ликвидације  Установе,  као  и  почетни 
ликвидациони извештај ликвидационог управника. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

462. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Општинског 
штаба  за  ванредне  ситуације  општине  Горњи 
Милановац за 2013.годину, којег  је усвојио Општински 
штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници  одржаној  25. 
фебруара 2014. године, под бројем 1871/143. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

463. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Годишњи  план 
рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Горњи  Милановац  за  2014.  годину,  који  је  усвојио 
Општински  штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници 
одржаној  25.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  187 
1/142. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

464. 

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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ПРИХВАТА  СЕ  Одлука  Управног  одбора 
Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, број 
201/2014 од 27.03.2014. године. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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ОСТАЛА АКТА 

17. 

На основу члана 46. став 2. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 
16/2013  –  пречишћен  текст),  члана  2.,  члана  5.  став  2.  и    члана  9.  став  4.  Одлуке  о  установљењу  награда  и  других 
признања општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника о 
раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац",бр.  17/2013),  Комисија  за 
кадровска,  административна  и  мандатно  имунитетска  питања  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 15. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I Поводом Празника општине Горњи Милановац – 23. април, Дан када је у Такову 1815. године подигнут Други 
српски  устанак,  на  Свечаној  седници  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  додељују  се  општинске  награде  у 
2014.години и то: 

  ШЕСТ ЗЛАТНИХ ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и 

  ЧЕТИРИ СРЕБРНЕ ПЛАКЕТЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК". 

II Новчана награда "Таковски устанак" не додељује се у 2014. години. 

III Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА 
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 

18. 

На  основу  члана  5.  став  1.  Одлуке  o  установљењу  награда  и  других  признања  општине  Горњи  Милановац 
("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника o раду Скупштине општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник општине Горњи Милановац",  бр.  17/2013), Комисија  за  кадровска,  административна и 
мандатноимунитетска  питања Скупштине  општине  Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  15.  априла  2014.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА У 2014. ГОДИНИ 

I  ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Црвеном крсту Горњи Милановац  Ова  хуманитарна и  добровољна организација  основана  је  1876. 
године. Давање крви је добровољно, анонимно и бесплатно. Црвени крст 
Горњи  Милановац  у  оквиру  својих  јавних  овлашћења  врши 
популарисање добровољног давалаштва  крви,  и  у  сарадњи  са Службом 
за  трансфузију  крви  Опште  болнице  Горњи  Милановац,  учествује  у 
организовању  акција  добровољног  давања  крви.  У  оквиру  здравствене 
делатности,  ту  је  Промоција  здравих  стилова  живота  и  превенција
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болести  зависности,  Пројекат  „Контрола  туберкулозе“  и  др.  Једна  од 
основних области деловања Црвеног крста Србије је обука становништва 
у пружању прве помоћи у околностима свакодневних незгода у кући, на 
радном  месту  или  у  саобраћају,  али  и  за  ситуације  масовних  несрећа 
(елементарних, технолошкотехничких несрећа и ратних сукоба). Такође, 
Црвени крст је посвећен и ширењу знања о значају прве помоћи и њеном 
месту у ланцу спасавања живота. 

У  оквиру  социјалне  делатности,  ту  су  активности  у  оквиру 
Месеца  солидарности,  Програм  помоћи  пакетима  хране  и  хигијене  за 
социјално најугроженије породице у најудаљенијим сеоским срединама, 
Програм "Народних кухиња" и акција „Један пакетић пуно љубави“. 

Дугогодишњи  волонтер  Црвеног  крста  Горњи  Милановац, 
Радивије  Драгојловић,  поводом  130.  рођендана  ове  организације, 
написао  је  монографију  „ХРОНИКА  МИЛАНОВАЧКОГ  ЦРВЕНОГ 
КРСТА“. 

Милановачком аматерском позоришту  Милановачко  аматерско  позориште  у  разним  формама  организације 
постоји  од  1903.  године.  Најпре  је  било  у  оквиру  КУД  "Абрашевић", 
потом у  склопу Културног центра, а од 2003. године функционише као 
удружење  грађанана  са  циљем  да  опстане  као  позориште  снажног  и 
препознатљивог културног идентитета. Настоји да публици, првенствено 
младима открије позоришну уметност као вид комуникације и дијалога. 
Укључивање позоришне уметности у програме образовних институција, 
едукација  деце,  младих  и  одраслих,  али  и  побољшање  њиховог 
међусобног разумевања – мисија је Милановачког позоришта. 

У  протеклих  десет  година  Позориште  је  на  сцену  поставило 
тридесетак представа различитог жанра и позоришног израза. Покретачи 
су  „Школске  сцене“    фестивала  позоришног  стваралаштва  ученика 
основних и средњих школа са подручја општине Горњи Милановац. 

Потврда  томе  су  признања  и  награде  (Златни  пехар  19.  сабора 
културног стваралаштва Србије (2013), најбоља представа 10. фестивала 
варошких позоришта Србије у Пожаревцу (2014), као и глумачке награде 
"Миливојев  штап  и  шешир",  награда  за  сликовито  креирање  лика  и 
многе друге). 

Петрашину Јаковљевићу, генералном 
директору Компаније „Металац“ а.д. и 
председнику Регионалне привредне 
коморе Краљево 

Одмах након дипломирања на Машинском факултету у Београду, 
Петрашин  је  1981.  године  инжењерску  каријеру  започео  у  Металцу. 
Прешао  је  све  степенице,  од  главног  инжењера  технологије механичке 
обраде  лимова,  преко  првих  позиција  у  техничкој  припреми  и  сектору 
производње,  до  функције  генералног  директора  „Металца“  а.д.  коју  је 
преузео 1. априла 2005. 

Јаковљевић,  данас  активно  учествује  у  раду  менаџерских  и 
привредних ораганизација и асоцијација. Члан је Скупштине и Управног 
одбора  Привредне  коморе  Србије,  члан  Удружења  корпоративних 
директора,  Председник Одбора металне и електро индустрије, а био је и 
члан Управног одбора Српске асоцијације менаџера. 

Добитник  је  признања  Капетан  Миша  Настасијевић  и  златника  за 
предузетничку културу у 2006. години као најбољи менаџер у региону. 

Јовану Чековићу, власнику успешне 
ЈоМил групе, рођеном у Коштунићима 

Основну  школу  завршио  је  у  родном  селу  и  Прањанима,  а  средњу 
техничку  у  Горњем  Милановцу.  Дипломирао  је  на  Војно  техничкој 
академији  у  Загребу,  након  чега  почиње  богату  војну,  инжењерску  и
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дипломатску каријеру. Војска, дипломатија, „Југоимпорт – СДПР“ нису 
га  удаљили  од  родног  села  којем  се  увек  враћао  и  у  којем  је  заљуљао 
колевку  етно  туризма.  Као  неимар  Фабрике  здраве  хране  „Граб“, 
производњу  заснива  на  кооперацији  са  пољопривредницима  из 
Коштунића и околних села. 

Он  је,  такође,  анонимни  донатор  бројних  хуманитарних  акција. 
Породица је за њега највећи успех, а то су супруга Анка и ћерка Милица. 

Драгиши Ковачевићу, власнику и 
директору СОС канала, рођеном у 
Невадама 

Завршио је Факултет организационих наука у Београду. 
Још  као  основац  сарађивао  је  са  Дечјим  новинама,  а  афирмацију  је 
стекао  у  Студију  Б,  од  спољњег  сарадника  до  генералног  директора. 
Годинама је био уредник спортске редакције Студија Б. 

Добитник  је  награде  Златни  микрофон  Удружења  спортских 
новинара,  као  и Мајске  награде.  Објавио  је  две  књиге:  Југословенски 
фудбалски клубови и ДЕРБИ. 

Иако овај познати спортски новинар, још од 1969. године не живи у 
Горњем Милановцу, никада није заборавио свој завичај и увек и у свакој 
прилици истиче да је „РОЂЕНИ МИЛАНОВЧАНИН". 

Теодори Трифуновић, одбојкашици из 
Горњег Милановца 

Члан  сениорске  екипе  Одбојкашког  клуба  „ТаковоЗвезда 
Хелиос“, на позицији примача сервиса. Прошле године  је учествовала и 
освојила  друго  место  у  „VIP  Beach  volley  ligi  Srbije“.  Пласман  јој  је 
обезбедио  наступ  у  Репрезентацији  Србије  на  европском  првенству  за 
играчице  до  20  година  које  је  одржано  у  Бугарској,  где  је  освојила  9. 
место.  Теодора  је  носилац  признања  Спортског  савеза  „Најуспешнија 
спортисткиња општине Горњи Милановац“ за 2011. годину. 

Данас  је редован студент друге године Природно математичког 
факултета у Крагујевцу и прави пример младима да спорт и студије могу 
ићи подједнако добро. 

СРЕБРНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Месној заједници Бољковци  Некада су Бољковци имали своју општину. После Другог светског 
рата,  село  је  припадало љишкој  општини,  а  данас  је  то  једно  од  већих 
насељених  места  у  нашој  општини. Месна  заједница  Бољковци  знатну 
пажњу  и  средства  улаже  у  изградњу  и  одржавање  локалних  и 
некатегорисаних  путева,  као  и  у    реконструкцију  и  адаптацију  сеоског 
Дома културе који је центар окупљања о одржавања локалних игранки и 
других  садржаја  са  учешћем  великог  броја  младих.  У  селу  се  налази 
четворогодишња  основна  школа  и  издвојено  одељење  Предшколске 
установе „Сунце“. 

Бољковчани  се  углавном  баве  ратарством,  воћарством  и 
сточарством.  Мештани  села  упослени  су  на  пословима  изградње 
аутопута. Будући аутопут пресеца територију села. 

Ружи Пурић, професору српског језика 
и књижевности из Горњег Милановца 

Основну школу  завршила  је  на Руднику,  а  језичко  преводилачки 
смер  у  Техничкој  школи  у  Горњем  Милановцу.  Филолошки  факултет 
завршила је у Београду, смер српски језик и књижевност. 

Данас  је  запослена  је  у  Основној  школи  „Свети  Сава“  у  Горњем 
Милановцу.  Залаже  се  у  васпитнообразовном  раду  и  са  ученицима 
остварује  изванредне  резултате.  Поред  знања  које  несебично  пружа 
ученицима професорка Ружа код деце развија љубав према писаној речи 
и  свом  језику.  Као  племенита  и  вредна  особа  врши  изузетан  васпитни 
утицај на млађе генерације. 

Душку Антонијевићу, пољопривредном 
произвођачу из Љеваје 

Овај  млади  пољопривредник  обрађује  десетине  хектара  своје 
земље и исто толико земље које узима у закуп. Успешан је у производњи 
кромпира и млека. Постиже приносе  као  у Војводини. Ожењен  је, отац 
двоје деце.
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Зорици Марковић, пољопривредници из 
Семедражи 

Родом  је  из  Шарана.  Завршила  је  средњу  текстилну  школу.  У 
Модној  конфекцији  „Рудник“  радила  је  до  1997.  године.  Данас  је 
носилац пољопривредног газдинства. Поседује 14 музних крава, 6 јуница 
и матично стадо оваца од 20 грла. Њена породица, коју чине син, ћерка, 
супруг  и  свекар  обрађује  око  18  хектара  своје  земље  и  око  8  хектара 
земље које узима у закуп и једна од рекордера у производњи млека. 

II  Уручивање  Златне  и  Сребрне  плакете  "Таковски  устанак"  обавиће  се  на  свечаној  седници  Скупштине 
општине Горњи Милановац, 23. априла 2014. године, са почетком у 12 часова у Дому културе у Горњем Милановцу. 

III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“ 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 
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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

440. 

На основу члана 32. и члана 59. став 1. Закона о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.129/2007), 
члана  78.  став  1.  и  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 11. априла 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Члан 10. Одлуке о Општинској управи општине 

Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац", бр. 30/2012 и 10/2013), мења се гласи: 

„Општинска управа: 
1. Припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  (у 
даљем  тексту:  Скупштина  општине),  Председник 
општине  Горњи  Милановац  (у  даљем  тексту: 
Председник  Општине)  и  Општинско  веће  општине 
Горњи Милановац (у даљем тексту: Општинско веће); 

2.  Припрема  нацрте  аката  о  прибављању, 
управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине; 

3.  Извршава  одлуке  и  друге  акте  Скупштине 
општине, Председника Општине и Општинског већа; 

4. Решава у управном поступку у првом степену 
о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 
других  организација  у  управним  стварима  из 
надлежности општине; 

5.  Обавља  послове  управног  надзора  над 
извршавањем  прописа  и  других  општих  аката 
Скупштине општине; 

6.  Извршава  законе  и  друге  прописе  чије  је 
извршавање поверено Општини; 

7.  Води  јединствену  евиденцију  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине; 

8. Обавља стручне и друге послове које утврди 
Скупштина  општине,  Председник  Општине  и 
Општинско веће; 

9.  Доставља  извештај  о  свом  раду  на 
извршавању послова  општине из  изворног делокруга  и 
поверених  послова,  Председнику  општине, 
Општинском  већу  и  Скупштини  општине  најмање 
једном годишње. 

Члан 2. 
У  члану 15.  став  1.  тачка  10.  Одлуке,  мења  се 

гласи: 
„10.  Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних пројеката, јавне набавке, праћење инвестиција 
и управљање имовином општине,“ 

Члан 3. 
У члану 22. став 1. Одлуке, додаје се тачка 8а., 

која гласи:
„8а.  евиденција  књиговодствене  вредности 

имовине општине.“ 
Члан 4. 

Члан 23. став 1. Одлуке, мења се гласи: 
„Одељење  за  имовинскоправне  послове 

обавља послове Општинске управе који се односе на: 
1.  припрему  нацрта  аката  о  прибављању, 

управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине, 

2.  вођење  јединствене  евиденције  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине. 

3.  експропријацију,  конверзију  права 
коришћења  непокретности  и  решавањем  других 
имовинскоправних  односа  по  Закону  о  планирању  и 
изградњи, 

4.  административни  пренос  земљишта  ради 
привођења земљишта урбанистичкој намени, 

5.  купопродају  непокретности  чији  је  носилац 
права општина Горњи Милановац, 

6.  вођење  поступка  расправљања  имовинских 
односа  насталих  самовласним  заузећем  земљишта  у 
својини општине, 

7.  враћање  земљишта  које  је  прешло  у 
друштвену својину, 

8.  закуп  и  промет  непокретности  у  јавној 
својини и 

9. друге послове у складу са Законом.“
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Члан 5. 
Члан 27. став 1. Одлуке, мења се и гласи: 
„Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних  пројеката,  јавне  набавке,  праћење 
инвестиција и управљање имовином општине: 

1. учествује у припреми и реализацији развојих 
пројеката у складу са потребама локалне заједнице: 

2.   идентификује домаће и међународне изворе 
финансијских  средстава  и  конкурише  у  погледу 
коришћења истих; 

3.  сарађује  са  органима  локалних  самоуправа, 
организацијама,  телима  и  установама  које  се  баве 
унапређењем развоја локалних заједница; 

4.  учествује  у  изради  општих  и  појединачких 
аката који могу имати утицај на привредни развој, чије 
је доношење у надлежности органа општине, 

5. прати програме Министарстава Владе РС, 
6. учествује у изради и реализацији пројеката из 

области  одрживог  развоја  (локални  економски  развој, 
заштита  животне  средине,  социјална  заштита, 
образовање, култура, инфраструктура); 

7.  сарађује  са  другим  градским  и  општинским 
управама,  надлежним  установама  и  институцијама  на 
републичком,  регионалном,  градском  и  општинском 
нивоу; 

8.  сарађује  на  реализацији  пројеката  са 
владиним и невладиним организацијама; 

9.  врши  административностручне  послове  за 
потребе  комисија  и  других  тимова  у  реализацији 
локалног економског развоја општине; 

10.  учествује  у  праћењу  инвестиција  у  свим 
фазама,  од  припреме  и  прибављања  пројектне 
документације,  преко  праћења  квалитета  и  динамике 
изградње  до  завршетка  градње,  укључујући  пријем 
радова; 

11.  обавља  нормативноправне,  стручне  и 
оперативне послове у области јавних набавки (учествује 
у  изради  конкурсне  документације,  прати  реализацију 
уговора о јавној набавци, води све потребне евиденције 
о додели јавних набавки); 

12.  саставља  извештај  за  потребе  Републичке 
управе за јавне набавке; 

13.  пружа  стручну  помоћ,  упуства  и 
инструкције  другим  буџетским  корисницима  у 
пословима везаним за јавне набавке; 

14. управља имовином општине;“ 

Члан 6. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

441. 

На основу чланова 20. и 32.   Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр.129/07),  чланова  6., 
11.  и  18.  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе 
(„Сл.гласник  РС“,бр.  62/2006,  47/2011,  93/2012  и 
99/2013),  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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
У члану 6. став 1. алинеја 3. Одлуке о локалним 

комуналним  таксама  („Службени  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр. 30/2012), мења се и гласи: 

„  из  тачке  3.,  до  15ог  у  месецу  за  претходни 
месец;“ 

Члан 2. 
У  тарифном  броју  3.,  Тарифа  локалних 

комуналних такси, у делу НАПОМЕНА, додаје се нови 
став који гласи; 

„Решење  о  одобрењу  коришћења  простора  на 
јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, обавезно садржи: 

  површину  простора  на  јавним  површинама 
или испред пословних просторија у пословне сврхе која 
је одобрена за коришћење (изражену у м2), 

 зону грађевинског земљишта у којој се налази 
простор који је одобрен за коришћење и 

  период  коришћења  простора  на  јавним 
површинама  или  испред  пословних  просторија  у 
пословне сврхе (означен у данима).“ 

Члан 3. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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442. 

На  основу  члана  89.  Закона  о  изменама  и 
допунама Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник 
РС'',  бр.  24/2011),  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007), 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  11.  априла 
2014. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАУЗЕЋЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге 

  Одлука  о  накнадама  за  коришћење  и  заузеће 
грађевинског  земљишта  која  је  донета  на  седници 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  одржаној  17. 
децембра  2008.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 30/2008), 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  18.  децембра 
2009.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 26/2009) и 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  20.  маја  2011. 
године  („Сл.  гласник  општине Горњи Милановац“,  бр. 
7/2011). 

Члан 2. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

443. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  финансирању 
локалне  самоуправе  ("Службени  гласник  РС",  бр. 

62/06,47/2011,93/2012,99/2013),  члана  27.  и  30  став  1. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  16/13 
пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  („Службени 
гласник  општине  Г.М“,бр.17/2013),  на  седници 
одржаној дана 11. априла 2014. године, утврдила је 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса у новцу за подручје 

Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се самодопринос у новцу 

за грађане који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју  Месне  заједнице  Прањани,  као  и  за  грађане 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне  заједнице  Прањани,  ако  на  том  подручју  имају 
непокретну  имовину,  а  средствима  самодоприноса  се 
побољшавају услови коришћења те имовине. 

Подручје  Месне  заједнице  Прањани  чини 
територија  насељеног  места  Прањани,  односно  КО 
Прањани  у  општини  Горњи  Милановац,  утврђена 
Законом  о  територијалној  организацији  Републике 
Србије. 

Члан 2. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу 

доноси се референдумом у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. 

Члан 3. 
Самодопринос  се  уводи  у  новцу  за  период  од 

01.07.2014. до 30.06.2019.године, по стопама и то: 

1)  2  %  на  зараде  (плате)  запослених  и  друга 
лична примања 

2) 4 % на катастарски приход од пољопривреде 
и шумарства 

3) 2 % на приходе од самосталних делатности 
4) 0,01 % на вредност непокретне имовине и то 

стамбене  и  пословне  зграде,  станови  и  пословни 
простори 

5) 0,05% на вредност непокретне имовине  коју 
чине зграде и просторије за одмор и рекреацију 

6)  1%  од  пензије  остварене  у  земљи  и 
иностранству  за  пензионере  који  добровољно  уплаћују 
самодопринос на основу писане изјаве. 

Стопа самодоприноса је пропорционална. 

Члан 4. 
Основицу за обрачун самодоприноса чине: 
1) зараде без пореза и доприноса; 
2)  примања  од  ауторских  права,  патената, 

техничких  унапређења  и  других  личних  примања 
односно прихода на  које  се  плаћа порез  у  проценту  од 
сваког оствареног бруто прихода. 

3)  катастарски  или  стварни  приход  од 
пољопривреде и шумарства; 

4) на приход од самосталне делатности и то:
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  за  обвезнике  који  воде  двојно  или  просто 
књиговодство,  основица  је  опорезива  добит  утврђена  у 
пореском билансу; 

  за  обвезнике  који  не  воде  пословне  књиге, 
основица  је  паушално  утврђен  приход,  а  који  се 
утврђује  у  складу  са  висином просечне месечне  зараде 
по запосленом у Републици, општини и граду остварене 
у  години  која  претходи  години  за  коју  се  утврђује 
паушални приход. 

5) тржишна вредност непокретности на дан 31. 
децембар  године  која  претходи  години  за  коју  се 
утврђује и плаћа порез на имовину. 

6) исплаћена пензија 

Члан 5. 
Укупна средства која ће се остварити по овој 

Одлуци износе 10.191.000,00 (десетмилионастодеве 
десетједнхиљада)  динара. 

Члан 6. 
Средства  самодоприноса  користиће  се  према 

Програму прилива и  утрошка средстава самодоприноса 
Месне  заједнице Прањани  за  период  од  01.07.2014.  до 
30.06.2019.године,  и то за следеће намене: 

  изградња  некатегорисаних  путева,  изградња 
водовода,  изградња  капеле,  реконструкција  Дома 
културе и изградња свлачионице на игралишту. 

Члан 7. 
Новчана средства која се прикупљају на основу 

Одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  приход  су 
буџета  општине  Г.Милановац  и  строго  су  наменског 
карактера,  а  као  таква  подлежу  контроли  у  складу  са 
законом. 

Члан 8. 
Самодопринос  на  зараде  и  лична  примања 

доспева  за  плаћање  приликом  сваке  исплате 
одговарајућих  прихода,  а  обавеза  је  исплатиоца  да 
приликом  сваке  исплате  одговарајућег  прихода 
обрачуна  и  уплати  самодопринос  на  тај  приход,  а  из 
пензија приликом њиховог обрачуна. 

Обавеза  плаћања  самодоприноса    на 
катастарски  приход  и  на  вредност  имовине  доспева 
квартално  (15.  фебруара;  15  маја;  15.  августа  и  15. 
новембра)  а  утврђује  се  решењем Општинске  управе   
Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Обавеза плаћања самодоприноса на приходе од 
самосталне  делатности  доспева  15.  у  месецу  за 
претходни  месец  а  утврђује  се  решењем  Општинске 
управе  Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Члан 9. 
У  погледу  начина  утврђивања  самодоприноса, 

обрачунавања,  застарелости,  наплате,  рокова  за 
плаћање,  обрачуна  камате  и  осталог што  није  посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 10. 
Од обавезе самодоприноса ослобађају се: 
1)  запослени  у  периоду  у  ком  примају 

минималну зараду, 

2) лица која примају сталну социјалну помоћ, 
3) као и остала лица чија су примања и имовина 

изузети од опорезивања. 

Члан 11. 
Савет месне заједнице је у обавези да на начин 

уређен  законом  после  израде  завршног  рачуна  за 
претходну  годину  информише  грађане  о  оствареним  и 
утрошеним средствима самодоприноса по овој одлуци. 

Члан 12. 
У случају  да се  утврђени износ  самодоприноса 

из  члана  5.  ове  Одлуке  наплати  пре  истека  трајања 
самодоприноса,  Савет МЗ Прањани ће  својом  одлуком 
прекинути даљу наплату и  о томе известити уплатиоце 
и са њима сачинити споразум о враћању средстава која 
су уплаћена изнад износа који је утврђен овом Одлуком. 

Члан 13. 
Стручне  и  административне  послове  око 

самодоприноса  врши  Општинска  управа  општине 
Горњи Милановац  Одељење за привреду и финансије. 

Еведенција  о  средствима  самодорпиноса  води 
се у складу са Законом. 

Члан 14. 
Референдум  за  подручје  МЗ  Прањани  ради 

изјашњавања  грађана  о  предлогу  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса у новцу за МЗ Прањани спровешће се од 
2. до 4. маја 2014.године у времену 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 15. 
Овај Предлог одлуке  објавиће се  у Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац. 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

444. 

На  основу  члана  10.  Закона  о  референдуму  и 
народној  иницијативи  („Сл.  гласник  РС“  бр.  48/94  и 
11/98),  члана  27.  и  члана  42.  став  1.  тачка  7.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр.16/13пречишћен текст) и члана 
143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине 
Г.Милановац  („Службени  гласник  општине 
Г.М“,бр.17/2013),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  11.  априла  2014. 
године,  донела  је 

ОДЛУКУ 
о расписивању референдума ради доношења 
Одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за 

подручје Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Поводом  иницијативе  Савета  Месне  заједнице 

Прањани  расписује  се  референдум  за  подручје  Месне
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заједнице  Прањани  ради  изјашњавања  грађана  о 
Предлогу  одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  за 
Месну заједницу Прањани.

Члан 2. 
Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  доносе 

грађани  који  имају  изборно  право  и  пребивалиште  на 
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
на  коме  се  средства  прикупљају,  ако  на  том  подручју 
имају  непокретну  имовину,  а  сведствима  се 
побољшавају услови коришћења те имовине, а у складу 
са  Законом  о  финансирању  локалне  самоуправе  („Сл. 
гласник РС“ бр. 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013). 

Члан 3. 
На  референдуму  грађани  ће  се  изјаснити  о 

следећем питању: 
„Да  ли  сте  за  доношење  одлуке  о  увођењу 

самодоприноса у новцу за Месну заједницу Прањани за 
период од 01.07.2014. до 30.06.2019.године. 

На  гласачком  листићу  грађани  ће  се 
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или „против“. 

Члан 4. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  сматра  се 

донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја 
грађана из члана 2. ове Одлуке. 

Члан 5. 
Референдум  ће  се  спровести  од  2.  до  4.  маја 

2014.године у времену од 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 6. 
Поступак спровођења референдума вршиће се у 

складу  са  одредбама Закона  о  референдуму  и народној 
иницијативи и Статута општине Горњи Милановац. 

Члан 7. 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  ће 

Решењем  образовати  Комисију  која  ће  спровести 
референдум. 

Члан 8. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

445. 

На  основу  чланова  13.  и  15.  Закона  о 
референдуму  и  народној  иницијативи  ("Сл.гласник 
РС",бр.48/94 и 11/98) и члана 42. став 1. тачка 7. Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.16/13пречишћен  текст)  и  члана  143. 

Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Г.Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Г.М“,  бр.17/2013), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење референдума 
ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса у 

новцу за подручје МЗ Прањани 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 
референдума ради доношења Одлуке о увођењу 
самодоприноса у новцу за подручје МЗ Прањани. 

У Комисију се именују: 
1. Радовин Веселиновић, председник 
2. Костатин Станојевић, члан 
3. Дејан Браловић, члан 
4. Милољуб Вукашиновић, члан 
5. Милан Видаковић, члан 

II    Задатак  Комисије  је  да:  образује  гласачке 
одборе,  утврди  њихове  задатке,  пропише  обрасце  за 
спровођење  референдума,  одреди  гласачка  места, 
садржину,  изглед  и  број  гласачких  листића,  стара  се  о 
законитом  спровођењу  референдума,  утврди  резултате 
референдума  и  о  томе  подносе  извшетај  Скупштини 
општине и Савету МЗ Прањани и  обави друге послове 
на  спровођењу  референдума  у  складу  са  Законом  и 
Статутом општине Горњи Милановац. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

446. 

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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ „СВЕТИ САВА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Марко  Дрињаковић  из 
Горњег  Милановца,  ЈМБГ  0705986783419  дужности
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члана  Школског  одбора  Основне  школе  "Свети  Сава" 
Горњи  Милановац,  као  представник  јединице  локалне 
самоуправе. 

II  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Ивана  Јошевски  из  Горњег 
Милановца,  ул.    Кнеза  Александра  бр.113,  ЈМБГ 
2907979788412  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: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

447. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
комуналног  предузећа  „Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  кога  је  усвојио  Надзорни 
одбор  Јавног  комуналног  предузећа  „Горњи 
Милановац“,  на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014. 
године, под бројем 1200. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

448. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
финансијским  извештајем  Jавног  предузећа  за 
водоснабдевање  „Рзав“ Ариље  за  2013.  годину,  кога  је 
усвојио  Управни  одбор  ЈП  „Рзав“  Ариље,  на  седници 
одржаној  27.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  197 
1/2014. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

449. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  за  изградњу  општине  Горњи  Милановац  за 
период  1.01.  до  31.12.2013.  године,  кога  је  усвојио 
Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу општине, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 401. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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450. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа за путеве општине Горњи Милановац за 2013. 
годину,  кога  је  усвојио  Надзорни  одбор  Јавног 
предузећа  за  путеве  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  28. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 191/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

451. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  „Спортскорекреативни  центар“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Спортскорекреативни центар“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 120/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

452. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Установе  за 
културу, уметност и ваншколско образовање „Културни 
центар“  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  „Културни  центар“  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 122/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

453. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Музеја 
рудничкотаковског  краја  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Музеја  рудничкотаковског  краја,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 741/14.
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II  Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац.“ 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

454. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Библиотеке 
“Браћа  Настасијевић“    Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Библиотеке  “Браћа  Настасијевић“,  на 
седници  одржаној  25. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

455. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским 
извештајем  Туристичке  организације  општине  Горњи 

Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Туристичке  организације  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  25.  фебруара  2014. 
године, Одлуком бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

456. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Спортског 
савеза  општине  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор Спортског савеза општине Горњи Милановац, на 
седници  одржаној  7.  фебруара  2014.  године,  Одлуком 
бр. 47/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

457. 

На  основу  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.
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17/2013),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
Финансијским  извештајем  Предшколске  установе 
„Сунце“    Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  који  је 
усвојио Управни одбор Предшколске установе „Сунце“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 1061692. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

458. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  са 
Финансијским  извештајем  Центра  за  социјални  рад 
Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  које  је  усвојио 
Управни  одбор  Центра  за  социјални  рад,  на  седници 
одржаној 18. фебруара 2014. године, Одлукама бр. 403 
23 и 55123. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

459. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијском 
пословању Дома  здравља  Горњи Милановац  за  период 
01.01.31.12.2013. године, који је усвојио Управни одбор 
Дома  здравља,  на  седници  одржаној  18.  марта  2014. 
године, Одлуком бр. 2/5. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

460. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Апотеке 
Горњи  Милановац  за    2013.  годину,  који  је  усвојио 
Управни одбор Апотеке, на седници одржаној 20. марта 
2014. године, Одлуком бр. 116. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

461. 

На основу чланова 24. и 124. Статута општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи
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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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  ликвидационог 
управника Установе  у  области физичке  културе Горњи 
Милановац у ликвидацији о предузетим активностима у 
поступку  ликвидације  Установе,  као  и  почетни 
ликвидациони извештај ликвидационог управника. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

462. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Општинског 
штаба  за  ванредне  ситуације  општине  Горњи 
Милановац за 2013.годину, којег  је усвојио Општински 
штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници  одржаној  25. 
фебруара 2014. године, под бројем 1871/143. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

463. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Годишњи  план 
рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Горњи  Милановац  за  2014.  годину,  који  је  усвојио 
Општински  штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници 
одржаној  25.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  187 
1/142. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

464. 

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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ПРИХВАТА  СЕ  Одлука  Управног  одбора 
Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, број 
201/2014 од 27.03.2014. године. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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ОСТАЛА АКТА 

17. 

На основу члана 46. став 2. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 
16/2013  –  пречишћен  текст),  члана  2.,  члана  5.  став  2.  и    члана  9.  став  4.  Одлуке  о  установљењу  награда  и  других 
признања општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника о 
раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац",бр.  17/2013),  Комисија  за 
кадровска,  административна  и  мандатно  имунитетска  питања  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 15. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I Поводом Празника општине Горњи Милановац – 23. април, Дан када је у Такову 1815. године подигнут Други 
српски  устанак,  на  Свечаној  седници  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  додељују  се  општинске  награде  у 
2014.години и то: 

  ШЕСТ ЗЛАТНИХ ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и 

  ЧЕТИРИ СРЕБРНЕ ПЛАКЕТЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК". 

II Новчана награда "Таковски устанак" не додељује се у 2014. години. 

III Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА 
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 

18. 

На  основу  члана  5.  став  1.  Одлуке  o  установљењу  награда  и  других  признања  општине  Горњи  Милановац 
("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника o раду Скупштине општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник општине Горњи Милановац",  бр.  17/2013), Комисија  за  кадровска,  административна и 
мандатноимунитетска  питања Скупштине  општине  Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  15.  априла  2014.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА У 2014. ГОДИНИ 

I  ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Црвеном крсту Горњи Милановац  Ова  хуманитарна и  добровољна организација  основана  је  1876. 
године. Давање крви је добровољно, анонимно и бесплатно. Црвени крст 
Горњи  Милановац  у  оквиру  својих  јавних  овлашћења  врши 
популарисање добровољног давалаштва  крви,  и  у  сарадњи  са Службом 
за  трансфузију  крви  Опште  болнице  Горњи  Милановац,  учествује  у 
организовању  акција  добровољног  давања  крви.  У  оквиру  здравствене 
делатности,  ту  је  Промоција  здравих  стилова  живота  и  превенција
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болести  зависности,  Пројекат  „Контрола  туберкулозе“  и  др.  Једна  од 
основних области деловања Црвеног крста Србије је обука становништва 
у пружању прве помоћи у околностима свакодневних незгода у кући, на 
радном  месту  или  у  саобраћају,  али  и  за  ситуације  масовних  несрећа 
(елементарних, технолошкотехничких несрећа и ратних сукоба). Такође, 
Црвени крст је посвећен и ширењу знања о значају прве помоћи и њеном 
месту у ланцу спасавања живота. 

У  оквиру  социјалне  делатности,  ту  су  активности  у  оквиру 
Месеца  солидарности,  Програм  помоћи  пакетима  хране  и  хигијене  за 
социјално најугроженије породице у најудаљенијим сеоским срединама, 
Програм "Народних кухиња" и акција „Један пакетић пуно љубави“. 

Дугогодишњи  волонтер  Црвеног  крста  Горњи  Милановац, 
Радивије  Драгојловић,  поводом  130.  рођендана  ове  организације, 
написао  је  монографију  „ХРОНИКА  МИЛАНОВАЧКОГ  ЦРВЕНОГ 
КРСТА“. 

Милановачком аматерском позоришту  Милановачко  аматерско  позориште  у  разним  формама  организације 
постоји  од  1903.  године.  Најпре  је  било  у  оквиру  КУД  "Абрашевић", 
потом у  склопу Културног центра, а од 2003. године функционише као 
удружење  грађанана  са  циљем  да  опстане  као  позориште  снажног  и 
препознатљивог културног идентитета. Настоји да публици, првенствено 
младима открије позоришну уметност као вид комуникације и дијалога. 
Укључивање позоришне уметности у програме образовних институција, 
едукација  деце,  младих  и  одраслих,  али  и  побољшање  њиховог 
међусобног разумевања – мисија је Милановачког позоришта. 

У  протеклих  десет  година  Позориште  је  на  сцену  поставило 
тридесетак представа различитог жанра и позоришног израза. Покретачи 
су  „Школске  сцене“    фестивала  позоришног  стваралаштва  ученика 
основних и средњих школа са подручја општине Горњи Милановац. 

Потврда  томе  су  признања  и  награде  (Златни  пехар  19.  сабора 
културног стваралаштва Србије (2013), најбоља представа 10. фестивала 
варошких позоришта Србије у Пожаревцу (2014), као и глумачке награде 
"Миливојев  штап  и  шешир",  награда  за  сликовито  креирање  лика  и 
многе друге). 

Петрашину Јаковљевићу, генералном 
директору Компаније „Металац“ а.д. и 
председнику Регионалне привредне 
коморе Краљево 

Одмах након дипломирања на Машинском факултету у Београду, 
Петрашин  је  1981.  године  инжењерску  каријеру  започео  у  Металцу. 
Прешао  је  све  степенице,  од  главног  инжењера  технологије механичке 
обраде  лимова,  преко  првих  позиција  у  техничкој  припреми  и  сектору 
производње,  до  функције  генералног  директора  „Металца“  а.д.  коју  је 
преузео 1. априла 2005. 

Јаковљевић,  данас  активно  учествује  у  раду  менаџерских  и 
привредних ораганизација и асоцијација. Члан је Скупштине и Управног 
одбора  Привредне  коморе  Србије,  члан  Удружења  корпоративних 
директора,  Председник Одбора металне и електро индустрије, а био је и 
члан Управног одбора Српске асоцијације менаџера. 

Добитник  је  признања  Капетан  Миша  Настасијевић  и  златника  за 
предузетничку културу у 2006. години као најбољи менаџер у региону. 

Јовану Чековићу, власнику успешне 
ЈоМил групе, рођеном у Коштунићима 

Основну  школу  завршио  је  у  родном  селу  и  Прањанима,  а  средњу 
техничку  у  Горњем  Милановцу.  Дипломирао  је  на  Војно  техничкој 
академији  у  Загребу,  након  чега  почиње  богату  војну,  инжењерску  и
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дипломатску каријеру. Војска, дипломатија, „Југоимпорт – СДПР“ нису 
га  удаљили  од  родног  села  којем  се  увек  враћао  и  у  којем  је  заљуљао 
колевку  етно  туризма.  Као  неимар  Фабрике  здраве  хране  „Граб“, 
производњу  заснива  на  кооперацији  са  пољопривредницима  из 
Коштунића и околних села. 

Он  је,  такође,  анонимни  донатор  бројних  хуманитарних  акција. 
Породица је за њега највећи успех, а то су супруга Анка и ћерка Милица. 

Драгиши Ковачевићу, власнику и 
директору СОС канала, рођеном у 
Невадама 

Завршио је Факултет организационих наука у Београду. 
Још  као  основац  сарађивао  је  са  Дечјим  новинама,  а  афирмацију  је 
стекао  у  Студију  Б,  од  спољњег  сарадника  до  генералног  директора. 
Годинама је био уредник спортске редакције Студија Б. 

Добитник  је  награде  Златни  микрофон  Удружења  спортских 
новинара,  као  и Мајске  награде.  Објавио  је  две  књиге:  Југословенски 
фудбалски клубови и ДЕРБИ. 

Иако овај познати спортски новинар, још од 1969. године не живи у 
Горњем Милановцу, никада није заборавио свој завичај и увек и у свакој 
прилици истиче да је „РОЂЕНИ МИЛАНОВЧАНИН". 

Теодори Трифуновић, одбојкашици из 
Горњег Милановца 

Члан  сениорске  екипе  Одбојкашког  клуба  „ТаковоЗвезда 
Хелиос“, на позицији примача сервиса. Прошле године  је учествовала и 
освојила  друго  место  у  „VIP  Beach  volley  ligi  Srbije“.  Пласман  јој  је 
обезбедио  наступ  у  Репрезентацији  Србије  на  европском  првенству  за 
играчице  до  20  година  које  је  одржано  у  Бугарској,  где  је  освојила  9. 
место.  Теодора  је  носилац  признања  Спортског  савеза  „Најуспешнија 
спортисткиња општине Горњи Милановац“ за 2011. годину. 

Данас  је редован студент друге године Природно математичког 
факултета у Крагујевцу и прави пример младима да спорт и студије могу 
ићи подједнако добро. 

СРЕБРНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Месној заједници Бољковци  Некада су Бољковци имали своју општину. После Другог светског 
рата,  село  је  припадало љишкој  општини,  а  данас  је  то  једно  од  већих 
насељених  места  у  нашој  општини. Месна  заједница  Бољковци  знатну 
пажњу  и  средства  улаже  у  изградњу  и  одржавање  локалних  и 
некатегорисаних  путева,  као  и  у    реконструкцију  и  адаптацију  сеоског 
Дома културе који је центар окупљања о одржавања локалних игранки и 
других  садржаја  са  учешћем  великог  броја  младих.  У  селу  се  налази 
четворогодишња  основна  школа  и  издвојено  одељење  Предшколске 
установе „Сунце“. 

Бољковчани  се  углавном  баве  ратарством,  воћарством  и 
сточарством.  Мештани  села  упослени  су  на  пословима  изградње 
аутопута. Будући аутопут пресеца територију села. 

Ружи Пурић, професору српског језика 
и књижевности из Горњег Милановца 

Основну школу  завршила  је  на Руднику,  а  језичко  преводилачки 
смер  у  Техничкој  школи  у  Горњем  Милановцу.  Филолошки  факултет 
завршила је у Београду, смер српски језик и књижевност. 

Данас  је  запослена  је  у  Основној  школи  „Свети  Сава“  у  Горњем 
Милановцу.  Залаже  се  у  васпитнообразовном  раду  и  са  ученицима 
остварује  изванредне  резултате.  Поред  знања  које  несебично  пружа 
ученицима професорка Ружа код деце развија љубав према писаној речи 
и  свом  језику.  Као  племенита  и  вредна  особа  врши  изузетан  васпитни 
утицај на млађе генерације. 

Душку Антонијевићу, пољопривредном 
произвођачу из Љеваје 

Овај  млади  пољопривредник  обрађује  десетине  хектара  своје 
земље и исто толико земље које узима у закуп. Успешан је у производњи 
кромпира и млека. Постиже приносе  као  у Војводини. Ожењен  је, отац 
двоје деце.
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Зорици Марковић, пољопривредници из 
Семедражи 

Родом  је  из  Шарана.  Завршила  је  средњу  текстилну  школу.  У 
Модној  конфекцији  „Рудник“  радила  је  до  1997.  године.  Данас  је 
носилац пољопривредног газдинства. Поседује 14 музних крава, 6 јуница 
и матично стадо оваца од 20 грла. Њена породица, коју чине син, ћерка, 
супруг  и  свекар  обрађује  око  18  хектара  своје  земље  и  око  8  хектара 
земље које узима у закуп и једна од рекордера у производњи млека. 

II  Уручивање  Златне  и  Сребрне  плакете  "Таковски  устанак"  обавиће  се  на  свечаној  седници  Скупштине 
општине Горњи Милановац, 23. априла 2014. године, са почетком у 12 часова у Дому културе у Горњем Милановцу. 

III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“ 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 
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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

440. 

На основу члана 32. и члана 59. став 1. Закона о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.129/2007), 
члана  78.  став  1.  и  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 11. априла 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Члан 10. Одлуке о Општинској управи општине 

Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац", бр. 30/2012 и 10/2013), мења се гласи: 

„Општинска управа: 
1. Припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  (у 
даљем  тексту:  Скупштина  општине),  Председник 
општине  Горњи  Милановац  (у  даљем  тексту: 
Председник  Општине)  и  Општинско  веће  општине 
Горњи Милановац (у даљем тексту: Општинско веће); 

2.  Припрема  нацрте  аката  о  прибављању, 
управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине; 

3.  Извршава  одлуке  и  друге  акте  Скупштине 
општине, Председника Општине и Општинског већа; 

4. Решава у управном поступку у првом степену 
о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 
других  организација  у  управним  стварима  из 
надлежности општине; 

5.  Обавља  послове  управног  надзора  над 
извршавањем  прописа  и  других  општих  аката 
Скупштине општине; 

6.  Извршава  законе  и  друге  прописе  чије  је 
извршавање поверено Општини; 

7.  Води  јединствену  евиденцију  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине; 

8. Обавља стручне и друге послове које утврди 
Скупштина  општине,  Председник  Општине  и 
Општинско веће; 

9.  Доставља  извештај  о  свом  раду  на 
извршавању послова  општине из  изворног делокруга  и 
поверених  послова,  Председнику  општине, 
Општинском  већу  и  Скупштини  општине  најмање 
једном годишње. 

Члан 2. 
У  члану 15.  став  1.  тачка  10.  Одлуке,  мења  се 

гласи: 
„10.  Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних пројеката, јавне набавке, праћење инвестиција 
и управљање имовином општине,“ 

Члан 3. 
У члану 22. став 1. Одлуке, додаје се тачка 8а., 

која гласи:
„8а.  евиденција  књиговодствене  вредности 

имовине општине.“ 
Члан 4. 

Члан 23. став 1. Одлуке, мења се гласи: 
„Одељење  за  имовинскоправне  послове 

обавља послове Општинске управе који се односе на: 
1.  припрему  нацрта  аката  о  прибављању, 

управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине, 

2.  вођење  јединствене  евиденције  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине. 

3.  експропријацију,  конверзију  права 
коришћења  непокретности  и  решавањем  других 
имовинскоправних  односа  по  Закону  о  планирању  и 
изградњи, 

4.  административни  пренос  земљишта  ради 
привођења земљишта урбанистичкој намени, 

5.  купопродају  непокретности  чији  је  носилац 
права општина Горњи Милановац, 

6.  вођење  поступка  расправљања  имовинских 
односа  насталих  самовласним  заузећем  земљишта  у 
својини општине, 

7.  враћање  земљишта  које  је  прешло  у 
друштвену својину, 

8.  закуп  и  промет  непокретности  у  јавној 
својини и 

9. друге послове у складу са Законом.“
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Члан 5. 
Члан 27. став 1. Одлуке, мења се и гласи: 
„Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних  пројеката,  јавне  набавке,  праћење 
инвестиција и управљање имовином општине: 

1. учествује у припреми и реализацији развојих 
пројеката у складу са потребама локалне заједнице: 

2.   идентификује домаће и међународне изворе 
финансијских  средстава  и  конкурише  у  погледу 
коришћења истих; 

3.  сарађује  са  органима  локалних  самоуправа, 
организацијама,  телима  и  установама  које  се  баве 
унапређењем развоја локалних заједница; 

4.  учествује  у  изради  општих  и  појединачких 
аката који могу имати утицај на привредни развој, чије 
је доношење у надлежности органа општине, 

5. прати програме Министарстава Владе РС, 
6. учествује у изради и реализацији пројеката из 

области  одрживог  развоја  (локални  економски  развој, 
заштита  животне  средине,  социјална  заштита, 
образовање, култура, инфраструктура); 

7.  сарађује  са  другим  градским  и  општинским 
управама,  надлежним  установама  и  институцијама  на 
републичком,  регионалном,  градском  и  општинском 
нивоу; 

8.  сарађује  на  реализацији  пројеката  са 
владиним и невладиним организацијама; 

9.  врши  административностручне  послове  за 
потребе  комисија  и  других  тимова  у  реализацији 
локалног економског развоја општине; 

10.  учествује  у  праћењу  инвестиција  у  свим 
фазама,  од  припреме  и  прибављања  пројектне 
документације,  преко  праћења  квалитета  и  динамике 
изградње  до  завршетка  градње,  укључујући  пријем 
радова; 

11.  обавља  нормативноправне,  стручне  и 
оперативне послове у области јавних набавки (учествује 
у  изради  конкурсне  документације,  прати  реализацију 
уговора о јавној набавци, води све потребне евиденције 
о додели јавних набавки); 

12.  саставља  извештај  за  потребе  Републичке 
управе за јавне набавке; 

13.  пружа  стручну  помоћ,  упуства  и 
инструкције  другим  буџетским  корисницима  у 
пословима везаним за јавне набавке; 

14. управља имовином општине;“ 

Члан 6. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

441. 

На основу чланова 20. и 32.   Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр.129/07),  чланова  6., 
11.  и  18.  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе 
(„Сл.гласник  РС“,бр.  62/2006,  47/2011,  93/2012  и 
99/2013),  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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
У члану 6. став 1. алинеја 3. Одлуке о локалним 

комуналним  таксама  („Службени  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр. 30/2012), мења се и гласи: 

„  из  тачке  3.,  до  15ог  у  месецу  за  претходни 
месец;“ 

Члан 2. 
У  тарифном  броју  3.,  Тарифа  локалних 

комуналних такси, у делу НАПОМЕНА, додаје се нови 
став који гласи; 

„Решење  о  одобрењу  коришћења  простора  на 
јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, обавезно садржи: 

  површину  простора  на  јавним  површинама 
или испред пословних просторија у пословне сврхе која 
је одобрена за коришћење (изражену у м2), 

 зону грађевинског земљишта у којој се налази 
простор који је одобрен за коришћење и 

  период  коришћења  простора  на  јавним 
површинама  или  испред  пословних  просторија  у 
пословне сврхе (означен у данима).“ 

Члан 3. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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442. 

На  основу  члана  89.  Закона  о  изменама  и 
допунама Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник 
РС'',  бр.  24/2011),  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007), 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  11.  априла 
2014. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАУЗЕЋЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге 

  Одлука  о  накнадама  за  коришћење  и  заузеће 
грађевинског  земљишта  која  је  донета  на  седници 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  одржаној  17. 
децембра  2008.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 30/2008), 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  18.  децембра 
2009.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 26/2009) и 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  20.  маја  2011. 
године  („Сл.  гласник  општине Горњи Милановац“,  бр. 
7/2011). 

Члан 2. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

443. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  финансирању 
локалне  самоуправе  ("Службени  гласник  РС",  бр. 

62/06,47/2011,93/2012,99/2013),  члана  27.  и  30  став  1. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  16/13 
пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  („Службени 
гласник  општине  Г.М“,бр.17/2013),  на  седници 
одржаној дана 11. априла 2014. године, утврдила је 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса у новцу за подручје 

Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се самодопринос у новцу 

за грађане који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју  Месне  заједнице  Прањани,  као  и  за  грађане 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне  заједнице  Прањани,  ако  на  том  подручју  имају 
непокретну  имовину,  а  средствима  самодоприноса  се 
побољшавају услови коришћења те имовине. 

Подручје  Месне  заједнице  Прањани  чини 
територија  насељеног  места  Прањани,  односно  КО 
Прањани  у  општини  Горњи  Милановац,  утврђена 
Законом  о  територијалној  организацији  Републике 
Србије. 

Члан 2. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу 

доноси се референдумом у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. 

Члан 3. 
Самодопринос  се  уводи  у  новцу  за  период  од 

01.07.2014. до 30.06.2019.године, по стопама и то: 

1)  2  %  на  зараде  (плате)  запослених  и  друга 
лична примања 

2) 4 % на катастарски приход од пољопривреде 
и шумарства 

3) 2 % на приходе од самосталних делатности 
4) 0,01 % на вредност непокретне имовине и то 

стамбене  и  пословне  зграде,  станови  и  пословни 
простори 

5) 0,05% на вредност непокретне имовине  коју 
чине зграде и просторије за одмор и рекреацију 

6)  1%  од  пензије  остварене  у  земљи  и 
иностранству  за  пензионере  који  добровољно  уплаћују 
самодопринос на основу писане изјаве. 

Стопа самодоприноса је пропорционална. 

Члан 4. 
Основицу за обрачун самодоприноса чине: 
1) зараде без пореза и доприноса; 
2)  примања  од  ауторских  права,  патената, 

техничких  унапређења  и  других  личних  примања 
односно прихода на  које  се  плаћа порез  у  проценту  од 
сваког оствареног бруто прихода. 

3)  катастарски  или  стварни  приход  од 
пољопривреде и шумарства; 

4) на приход од самосталне делатности и то:
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  за  обвезнике  који  воде  двојно  или  просто 
књиговодство,  основица  је  опорезива  добит  утврђена  у 
пореском билансу; 

  за  обвезнике  који  не  воде  пословне  књиге, 
основица  је  паушално  утврђен  приход,  а  који  се 
утврђује  у  складу  са  висином просечне месечне  зараде 
по запосленом у Републици, општини и граду остварене 
у  години  која  претходи  години  за  коју  се  утврђује 
паушални приход. 

5) тржишна вредност непокретности на дан 31. 
децембар  године  која  претходи  години  за  коју  се 
утврђује и плаћа порез на имовину. 

6) исплаћена пензија 

Члан 5. 
Укупна средства која ће се остварити по овој 

Одлуци износе 10.191.000,00 (десетмилионастодеве 
десетједнхиљада)  динара. 

Члан 6. 
Средства  самодоприноса  користиће  се  према 

Програму прилива и  утрошка средстава самодоприноса 
Месне  заједнице Прањани  за  период  од  01.07.2014.  до 
30.06.2019.године,  и то за следеће намене: 

  изградња  некатегорисаних  путева,  изградња 
водовода,  изградња  капеле,  реконструкција  Дома 
културе и изградња свлачионице на игралишту. 

Члан 7. 
Новчана средства која се прикупљају на основу 

Одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  приход  су 
буџета  општине  Г.Милановац  и  строго  су  наменског 
карактера,  а  као  таква  подлежу  контроли  у  складу  са 
законом. 

Члан 8. 
Самодопринос  на  зараде  и  лична  примања 

доспева  за  плаћање  приликом  сваке  исплате 
одговарајућих  прихода,  а  обавеза  је  исплатиоца  да 
приликом  сваке  исплате  одговарајућег  прихода 
обрачуна  и  уплати  самодопринос  на  тај  приход,  а  из 
пензија приликом њиховог обрачуна. 

Обавеза  плаћања  самодоприноса    на 
катастарски  приход  и  на  вредност  имовине  доспева 
квартално  (15.  фебруара;  15  маја;  15.  августа  и  15. 
новембра)  а  утврђује  се  решењем Општинске  управе   
Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Обавеза плаћања самодоприноса на приходе од 
самосталне  делатности  доспева  15.  у  месецу  за 
претходни  месец  а  утврђује  се  решењем  Општинске 
управе  Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Члан 9. 
У  погледу  начина  утврђивања  самодоприноса, 

обрачунавања,  застарелости,  наплате,  рокова  за 
плаћање,  обрачуна  камате  и  осталог што  није  посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 10. 
Од обавезе самодоприноса ослобађају се: 
1)  запослени  у  периоду  у  ком  примају 

минималну зараду, 

2) лица која примају сталну социјалну помоћ, 
3) као и остала лица чија су примања и имовина 

изузети од опорезивања. 

Члан 11. 
Савет месне заједнице је у обавези да на начин 

уређен  законом  после  израде  завршног  рачуна  за 
претходну  годину  информише  грађане  о  оствареним  и 
утрошеним средствима самодоприноса по овој одлуци. 

Члан 12. 
У случају  да се  утврђени износ  самодоприноса 

из  члана  5.  ове  Одлуке  наплати  пре  истека  трајања 
самодоприноса,  Савет МЗ Прањани ће  својом  одлуком 
прекинути даљу наплату и  о томе известити уплатиоце 
и са њима сачинити споразум о враћању средстава која 
су уплаћена изнад износа који је утврђен овом Одлуком. 

Члан 13. 
Стручне  и  административне  послове  око 

самодоприноса  врши  Општинска  управа  општине 
Горњи Милановац  Одељење за привреду и финансије. 

Еведенција  о  средствима  самодорпиноса  води 
се у складу са Законом. 

Члан 14. 
Референдум  за  подручје  МЗ  Прањани  ради 

изјашњавања  грађана  о  предлогу  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса у новцу за МЗ Прањани спровешће се од 
2. до 4. маја 2014.године у времену 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 15. 
Овај Предлог одлуке  објавиће се  у Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац. 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

444. 

На  основу  члана  10.  Закона  о  референдуму  и 
народној  иницијативи  („Сл.  гласник  РС“  бр.  48/94  и 
11/98),  члана  27.  и  члана  42.  став  1.  тачка  7.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр.16/13пречишћен текст) и члана 
143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине 
Г.Милановац  („Службени  гласник  општине 
Г.М“,бр.17/2013),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  11.  априла  2014. 
године,  донела  је 

ОДЛУКУ 
о расписивању референдума ради доношења 
Одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за 

подручје Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Поводом  иницијативе  Савета  Месне  заједнице 

Прањани  расписује  се  референдум  за  подручје  Месне



B Br ro oj j 7 7/ /2 20 01 14 4 S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 5 5 

заједнице  Прањани  ради  изјашњавања  грађана  о 
Предлогу  одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  за 
Месну заједницу Прањани.

Члан 2. 
Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  доносе 

грађани  који  имају  изборно  право  и  пребивалиште  на 
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
на  коме  се  средства  прикупљају,  ако  на  том  подручју 
имају  непокретну  имовину,  а  сведствима  се 
побољшавају услови коришћења те имовине, а у складу 
са  Законом  о  финансирању  локалне  самоуправе  („Сл. 
гласник РС“ бр. 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013). 

Члан 3. 
На  референдуму  грађани  ће  се  изјаснити  о 

следећем питању: 
„Да  ли  сте  за  доношење  одлуке  о  увођењу 

самодоприноса у новцу за Месну заједницу Прањани за 
период од 01.07.2014. до 30.06.2019.године. 

На  гласачком  листићу  грађани  ће  се 
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или „против“. 

Члан 4. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  сматра  се 

донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја 
грађана из члана 2. ове Одлуке. 

Члан 5. 
Референдум  ће  се  спровести  од  2.  до  4.  маја 

2014.године у времену од 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 6. 
Поступак спровођења референдума вршиће се у 

складу  са  одредбама Закона  о  референдуму  и народној 
иницијативи и Статута општине Горњи Милановац. 

Члан 7. 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  ће 

Решењем  образовати  Комисију  која  ће  спровести 
референдум. 

Члан 8. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

445. 

На  основу  чланова  13.  и  15.  Закона  о 
референдуму  и  народној  иницијативи  ("Сл.гласник 
РС",бр.48/94 и 11/98) и члана 42. став 1. тачка 7. Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.16/13пречишћен  текст)  и  члана  143. 

Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Г.Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Г.М“,  бр.17/2013), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење референдума 
ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса у 

новцу за подручје МЗ Прањани 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 
референдума ради доношења Одлуке о увођењу 
самодоприноса у новцу за подручје МЗ Прањани. 

У Комисију се именују: 
1. Радовин Веселиновић, председник 
2. Костатин Станојевић, члан 
3. Дејан Браловић, члан 
4. Милољуб Вукашиновић, члан 
5. Милан Видаковић, члан 

II    Задатак  Комисије  је  да:  образује  гласачке 
одборе,  утврди  њихове  задатке,  пропише  обрасце  за 
спровођење  референдума,  одреди  гласачка  места, 
садржину,  изглед  и  број  гласачких  листића,  стара  се  о 
законитом  спровођењу  референдума,  утврди  резултате 
референдума  и  о  томе  подносе  извшетај  Скупштини 
општине и Савету МЗ Прањани и  обави друге послове 
на  спровођењу  референдума  у  складу  са  Законом  и 
Статутом општине Горњи Милановац. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

446. 

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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ „СВЕТИ САВА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Марко  Дрињаковић  из 
Горњег  Милановца,  ЈМБГ  0705986783419  дужности
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члана  Школског  одбора  Основне  школе  "Свети  Сава" 
Горњи  Милановац,  као  представник  јединице  локалне 
самоуправе. 

II  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Ивана  Јошевски  из  Горњег 
Милановца,  ул.    Кнеза  Александра  бр.113,  ЈМБГ 
2907979788412  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: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

447. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
комуналног  предузећа  „Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  кога  је  усвојио  Надзорни 
одбор  Јавног  комуналног  предузећа  „Горњи 
Милановац“,  на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014. 
године, под бројем 1200. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

448. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
финансијским  извештајем  Jавног  предузећа  за 
водоснабдевање  „Рзав“ Ариље  за  2013.  годину,  кога  је 
усвојио  Управни  одбор  ЈП  „Рзав“  Ариље,  на  седници 
одржаној  27.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  197 
1/2014. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

449. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  за  изградњу  општине  Горњи  Милановац  за 
период  1.01.  до  31.12.2013.  године,  кога  је  усвојио 
Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу општине, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 401. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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450. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа за путеве општине Горњи Милановац за 2013. 
годину,  кога  је  усвојио  Надзорни  одбор  Јавног 
предузећа  за  путеве  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  28. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 191/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

451. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  „Спортскорекреативни  центар“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Спортскорекреативни центар“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 120/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

452. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Установе  за 
културу, уметност и ваншколско образовање „Културни 
центар“  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  „Културни  центар“  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 122/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

453. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Музеја 
рудничкотаковског  краја  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Музеја  рудничкотаковског  краја,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 741/14.
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II  Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац.“ 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

454. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Библиотеке 
“Браћа  Настасијевић“    Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Библиотеке  “Браћа  Настасијевић“,  на 
седници  одржаној  25. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

455. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским 
извештајем  Туристичке  организације  општине  Горњи 

Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Туристичке  организације  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  25.  фебруара  2014. 
године, Одлуком бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

456. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Спортског 
савеза  општине  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор Спортског савеза општине Горњи Милановац, на 
седници  одржаној  7.  фебруара  2014.  године,  Одлуком 
бр. 47/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

457. 

На  основу  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.
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17/2013),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
Финансијским  извештајем  Предшколске  установе 
„Сунце“    Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  који  је 
усвојио Управни одбор Предшколске установе „Сунце“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 1061692. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

458. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  са 
Финансијским  извештајем  Центра  за  социјални  рад 
Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  које  је  усвојио 
Управни  одбор  Центра  за  социјални  рад,  на  седници 
одржаној 18. фебруара 2014. године, Одлукама бр. 403 
23 и 55123. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

459. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијском 
пословању Дома  здравља  Горњи Милановац  за  период 
01.01.31.12.2013. године, који је усвојио Управни одбор 
Дома  здравља,  на  седници  одржаној  18.  марта  2014. 
године, Одлуком бр. 2/5. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

460. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Апотеке 
Горњи  Милановац  за    2013.  годину,  који  је  усвојио 
Управни одбор Апотеке, на седници одржаној 20. марта 
2014. године, Одлуком бр. 116. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

461. 

На основу чланова 24. и 124. Статута општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи
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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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  ликвидационог 
управника Установе  у  области физичке  културе Горњи 
Милановац у ликвидацији о предузетим активностима у 
поступку  ликвидације  Установе,  као  и  почетни 
ликвидациони извештај ликвидационог управника. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

462. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Општинског 
штаба  за  ванредне  ситуације  општине  Горњи 
Милановац за 2013.годину, којег  је усвојио Општински 
штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници  одржаној  25. 
фебруара 2014. године, под бројем 1871/143. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

463. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Годишњи  план 
рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Горњи  Милановац  за  2014.  годину,  који  је  усвојио 
Општински  штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници 
одржаној  25.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  187 
1/142. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

464. 

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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ПРИХВАТА  СЕ  Одлука  Управног  одбора 
Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, број 
201/2014 од 27.03.2014. године. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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ОСТАЛА АКТА 

17. 

На основу члана 46. став 2. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 
16/2013  –  пречишћен  текст),  члана  2.,  члана  5.  став  2.  и    члана  9.  став  4.  Одлуке  о  установљењу  награда  и  других 
признања општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника о 
раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац",бр.  17/2013),  Комисија  за 
кадровска,  административна  и  мандатно  имунитетска  питања  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 15. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I Поводом Празника општине Горњи Милановац – 23. април, Дан када је у Такову 1815. године подигнут Други 
српски  устанак,  на  Свечаној  седници  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  додељују  се  општинске  награде  у 
2014.години и то: 

  ШЕСТ ЗЛАТНИХ ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и 

  ЧЕТИРИ СРЕБРНЕ ПЛАКЕТЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК". 

II Новчана награда "Таковски устанак" не додељује се у 2014. години. 

III Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА 
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 

18. 

На  основу  члана  5.  став  1.  Одлуке  o  установљењу  награда  и  других  признања  општине  Горњи  Милановац 
("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника o раду Скупштине општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник општине Горњи Милановац",  бр.  17/2013), Комисија  за  кадровска,  административна и 
мандатноимунитетска  питања Скупштине  општине  Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  15.  априла  2014.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА У 2014. ГОДИНИ 

I  ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Црвеном крсту Горњи Милановац  Ова  хуманитарна и  добровољна организација  основана  је  1876. 
године. Давање крви је добровољно, анонимно и бесплатно. Црвени крст 
Горњи  Милановац  у  оквиру  својих  јавних  овлашћења  врши 
популарисање добровољног давалаштва  крви,  и  у  сарадњи  са Службом 
за  трансфузију  крви  Опште  болнице  Горњи  Милановац,  учествује  у 
организовању  акција  добровољног  давања  крви.  У  оквиру  здравствене 
делатности,  ту  је  Промоција  здравих  стилова  живота  и  превенција
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болести  зависности,  Пројекат  „Контрола  туберкулозе“  и  др.  Једна  од 
основних области деловања Црвеног крста Србије је обука становништва 
у пружању прве помоћи у околностима свакодневних незгода у кући, на 
радном  месту  или  у  саобраћају,  али  и  за  ситуације  масовних  несрећа 
(елементарних, технолошкотехничких несрећа и ратних сукоба). Такође, 
Црвени крст је посвећен и ширењу знања о значају прве помоћи и њеном 
месту у ланцу спасавања живота. 

У  оквиру  социјалне  делатности,  ту  су  активности  у  оквиру 
Месеца  солидарности,  Програм  помоћи  пакетима  хране  и  хигијене  за 
социјално најугроженије породице у најудаљенијим сеоским срединама, 
Програм "Народних кухиња" и акција „Један пакетић пуно љубави“. 

Дугогодишњи  волонтер  Црвеног  крста  Горњи  Милановац, 
Радивије  Драгојловић,  поводом  130.  рођендана  ове  организације, 
написао  је  монографију  „ХРОНИКА  МИЛАНОВАЧКОГ  ЦРВЕНОГ 
КРСТА“. 

Милановачком аматерском позоришту  Милановачко  аматерско  позориште  у  разним  формама  организације 
постоји  од  1903.  године.  Најпре  је  било  у  оквиру  КУД  "Абрашевић", 
потом у  склопу Културног центра, а од 2003. године функционише као 
удружење  грађанана  са  циљем  да  опстане  као  позориште  снажног  и 
препознатљивог културног идентитета. Настоји да публици, првенствено 
младима открије позоришну уметност као вид комуникације и дијалога. 
Укључивање позоришне уметности у програме образовних институција, 
едукација  деце,  младих  и  одраслих,  али  и  побољшање  њиховог 
међусобног разумевања – мисија је Милановачког позоришта. 

У  протеклих  десет  година  Позориште  је  на  сцену  поставило 
тридесетак представа различитог жанра и позоришног израза. Покретачи 
су  „Школске  сцене“    фестивала  позоришног  стваралаштва  ученика 
основних и средњих школа са подручја општине Горњи Милановац. 

Потврда  томе  су  признања  и  награде  (Златни  пехар  19.  сабора 
културног стваралаштва Србије (2013), најбоља представа 10. фестивала 
варошких позоришта Србије у Пожаревцу (2014), као и глумачке награде 
"Миливојев  штап  и  шешир",  награда  за  сликовито  креирање  лика  и 
многе друге). 

Петрашину Јаковљевићу, генералном 
директору Компаније „Металац“ а.д. и 
председнику Регионалне привредне 
коморе Краљево 

Одмах након дипломирања на Машинском факултету у Београду, 
Петрашин  је  1981.  године  инжењерску  каријеру  започео  у  Металцу. 
Прешао  је  све  степенице,  од  главног  инжењера  технологије механичке 
обраде  лимова,  преко  првих  позиција  у  техничкој  припреми  и  сектору 
производње,  до  функције  генералног  директора  „Металца“  а.д.  коју  је 
преузео 1. априла 2005. 

Јаковљевић,  данас  активно  учествује  у  раду  менаџерских  и 
привредних ораганизација и асоцијација. Члан је Скупштине и Управног 
одбора  Привредне  коморе  Србије,  члан  Удружења  корпоративних 
директора,  Председник Одбора металне и електро индустрије, а био је и 
члан Управног одбора Српске асоцијације менаџера. 

Добитник  је  признања  Капетан  Миша  Настасијевић  и  златника  за 
предузетничку културу у 2006. години као најбољи менаџер у региону. 

Јовану Чековићу, власнику успешне 
ЈоМил групе, рођеном у Коштунићима 

Основну  школу  завршио  је  у  родном  селу  и  Прањанима,  а  средњу 
техничку  у  Горњем  Милановцу.  Дипломирао  је  на  Војно  техничкој 
академији  у  Загребу,  након  чега  почиње  богату  војну,  инжењерску  и
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дипломатску каријеру. Војска, дипломатија, „Југоимпорт – СДПР“ нису 
га  удаљили  од  родног  села  којем  се  увек  враћао  и  у  којем  је  заљуљао 
колевку  етно  туризма.  Као  неимар  Фабрике  здраве  хране  „Граб“, 
производњу  заснива  на  кооперацији  са  пољопривредницима  из 
Коштунића и околних села. 

Он  је,  такође,  анонимни  донатор  бројних  хуманитарних  акција. 
Породица је за њега највећи успех, а то су супруга Анка и ћерка Милица. 

Драгиши Ковачевићу, власнику и 
директору СОС канала, рођеном у 
Невадама 

Завршио је Факултет организационих наука у Београду. 
Још  као  основац  сарађивао  је  са  Дечјим  новинама,  а  афирмацију  је 
стекао  у  Студију  Б,  од  спољњег  сарадника  до  генералног  директора. 
Годинама је био уредник спортске редакције Студија Б. 

Добитник  је  награде  Златни  микрофон  Удружења  спортских 
новинара,  као  и Мајске  награде.  Објавио  је  две  књиге:  Југословенски 
фудбалски клубови и ДЕРБИ. 

Иако овај познати спортски новинар, још од 1969. године не живи у 
Горњем Милановцу, никада није заборавио свој завичај и увек и у свакој 
прилици истиче да је „РОЂЕНИ МИЛАНОВЧАНИН". 

Теодори Трифуновић, одбојкашици из 
Горњег Милановца 

Члан  сениорске  екипе  Одбојкашког  клуба  „ТаковоЗвезда 
Хелиос“, на позицији примача сервиса. Прошле године  је учествовала и 
освојила  друго  место  у  „VIP  Beach  volley  ligi  Srbije“.  Пласман  јој  је 
обезбедио  наступ  у  Репрезентацији  Србије  на  европском  првенству  за 
играчице  до  20  година  које  је  одржано  у  Бугарској,  где  је  освојила  9. 
место.  Теодора  је  носилац  признања  Спортског  савеза  „Најуспешнија 
спортисткиња општине Горњи Милановац“ за 2011. годину. 

Данас  је редован студент друге године Природно математичког 
факултета у Крагујевцу и прави пример младима да спорт и студије могу 
ићи подједнако добро. 

СРЕБРНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Месној заједници Бољковци  Некада су Бољковци имали своју општину. После Другог светског 
рата,  село  је  припадало љишкој  општини,  а  данас  је  то  једно  од  већих 
насељених  места  у  нашој  општини. Месна  заједница  Бољковци  знатну 
пажњу  и  средства  улаже  у  изградњу  и  одржавање  локалних  и 
некатегорисаних  путева,  као  и  у    реконструкцију  и  адаптацију  сеоског 
Дома културе који је центар окупљања о одржавања локалних игранки и 
других  садржаја  са  учешћем  великог  броја  младих.  У  селу  се  налази 
четворогодишња  основна  школа  и  издвојено  одељење  Предшколске 
установе „Сунце“. 

Бољковчани  се  углавном  баве  ратарством,  воћарством  и 
сточарством.  Мештани  села  упослени  су  на  пословима  изградње 
аутопута. Будући аутопут пресеца територију села. 

Ружи Пурић, професору српског језика 
и књижевности из Горњег Милановца 

Основну школу  завршила  је  на Руднику,  а  језичко  преводилачки 
смер  у  Техничкој  школи  у  Горњем  Милановцу.  Филолошки  факултет 
завршила је у Београду, смер српски језик и књижевност. 

Данас  је  запослена  је  у  Основној  школи  „Свети  Сава“  у  Горњем 
Милановцу.  Залаже  се  у  васпитнообразовном  раду  и  са  ученицима 
остварује  изванредне  резултате.  Поред  знања  које  несебично  пружа 
ученицима професорка Ружа код деце развија љубав према писаној речи 
и  свом  језику.  Као  племенита  и  вредна  особа  врши  изузетан  васпитни 
утицај на млађе генерације. 

Душку Антонијевићу, пољопривредном 
произвођачу из Љеваје 

Овај  млади  пољопривредник  обрађује  десетине  хектара  своје 
земље и исто толико земље које узима у закуп. Успешан је у производњи 
кромпира и млека. Постиже приносе  као  у Војводини. Ожењен  је, отац 
двоје деце.
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Зорици Марковић, пољопривредници из 
Семедражи 

Родом  је  из  Шарана.  Завршила  је  средњу  текстилну  школу.  У 
Модној  конфекцији  „Рудник“  радила  је  до  1997.  године.  Данас  је 
носилац пољопривредног газдинства. Поседује 14 музних крава, 6 јуница 
и матично стадо оваца од 20 грла. Њена породица, коју чине син, ћерка, 
супруг  и  свекар  обрађује  око  18  хектара  своје  земље  и  око  8  хектара 
земље које узима у закуп и једна од рекордера у производњи млека. 

II  Уручивање  Златне  и  Сребрне  плакете  "Таковски  устанак"  обавиће  се  на  свечаној  седници  Скупштине 
општине Горњи Милановац, 23. априла 2014. године, са почетком у 12 часова у Дому културе у Горњем Милановцу. 

III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“ 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 
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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

440. 

На основу члана 32. и члана 59. став 1. Закона о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.129/2007), 
члана  78.  став  1.  и  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 11. априла 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Члан 10. Одлуке о Општинској управи општине 

Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац", бр. 30/2012 и 10/2013), мења се гласи: 

„Општинска управа: 
1. Припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  (у 
даљем  тексту:  Скупштина  општине),  Председник 
општине  Горњи  Милановац  (у  даљем  тексту: 
Председник  Општине)  и  Општинско  веће  општине 
Горњи Милановац (у даљем тексту: Општинско веће); 

2.  Припрема  нацрте  аката  о  прибављању, 
управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине; 

3.  Извршава  одлуке  и  друге  акте  Скупштине 
општине, Председника Општине и Општинског већа; 

4. Решава у управном поступку у првом степену 
о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 
других  организација  у  управним  стварима  из 
надлежности општине; 

5.  Обавља  послове  управног  надзора  над 
извршавањем  прописа  и  других  општих  аката 
Скупштине општине; 

6.  Извршава  законе  и  друге  прописе  чије  је 
извршавање поверено Општини; 

7.  Води  јединствену  евиденцију  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине; 

8. Обавља стручне и друге послове које утврди 
Скупштина  општине,  Председник  Општине  и 
Општинско веће; 

9.  Доставља  извештај  о  свом  раду  на 
извршавању послова  општине из  изворног делокруга  и 
поверених  послова,  Председнику  општине, 
Општинском  већу  и  Скупштини  општине  најмање 
једном годишње. 

Члан 2. 
У  члану 15.  став  1.  тачка  10.  Одлуке,  мења  се 

гласи: 
„10.  Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних пројеката, јавне набавке, праћење инвестиција 
и управљање имовином општине,“ 

Члан 3. 
У члану 22. став 1. Одлуке, додаје се тачка 8а., 

која гласи:
„8а.  евиденција  књиговодствене  вредности 

имовине општине.“ 
Члан 4. 

Члан 23. став 1. Одлуке, мења се гласи: 
„Одељење  за  имовинскоправне  послове 

обавља послове Општинске управе који се односе на: 
1.  припрему  нацрта  аката  о  прибављању, 

управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине, 

2.  вођење  јединствене  евиденције  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине. 

3.  експропријацију,  конверзију  права 
коришћења  непокретности  и  решавањем  других 
имовинскоправних  односа  по  Закону  о  планирању  и 
изградњи, 

4.  административни  пренос  земљишта  ради 
привођења земљишта урбанистичкој намени, 

5.  купопродају  непокретности  чији  је  носилац 
права општина Горњи Милановац, 

6.  вођење  поступка  расправљања  имовинских 
односа  насталих  самовласним  заузећем  земљишта  у 
својини општине, 

7.  враћање  земљишта  које  је  прешло  у 
друштвену својину, 

8.  закуп  и  промет  непокретности  у  јавној 
својини и 

9. друге послове у складу са Законом.“
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Члан 5. 
Члан 27. став 1. Одлуке, мења се и гласи: 
„Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних  пројеката,  јавне  набавке,  праћење 
инвестиција и управљање имовином општине: 

1. учествује у припреми и реализацији развојих 
пројеката у складу са потребама локалне заједнице: 

2.   идентификује домаће и међународне изворе 
финансијских  средстава  и  конкурише  у  погледу 
коришћења истих; 

3.  сарађује  са  органима  локалних  самоуправа, 
организацијама,  телима  и  установама  које  се  баве 
унапређењем развоја локалних заједница; 

4.  учествује  у  изради  општих  и  појединачких 
аката који могу имати утицај на привредни развој, чије 
је доношење у надлежности органа општине, 

5. прати програме Министарстава Владе РС, 
6. учествује у изради и реализацији пројеката из 

области  одрживог  развоја  (локални  економски  развој, 
заштита  животне  средине,  социјална  заштита, 
образовање, култура, инфраструктура); 

7.  сарађује  са  другим  градским  и  општинским 
управама,  надлежним  установама  и  институцијама  на 
републичком,  регионалном,  градском  и  општинском 
нивоу; 

8.  сарађује  на  реализацији  пројеката  са 
владиним и невладиним организацијама; 

9.  врши  административностручне  послове  за 
потребе  комисија  и  других  тимова  у  реализацији 
локалног економског развоја општине; 

10.  учествује  у  праћењу  инвестиција  у  свим 
фазама,  од  припреме  и  прибављања  пројектне 
документације,  преко  праћења  квалитета  и  динамике 
изградње  до  завршетка  градње,  укључујући  пријем 
радова; 

11.  обавља  нормативноправне,  стручне  и 
оперативне послове у области јавних набавки (учествује 
у  изради  конкурсне  документације,  прати  реализацију 
уговора о јавној набавци, води све потребне евиденције 
о додели јавних набавки); 

12.  саставља  извештај  за  потребе  Републичке 
управе за јавне набавке; 

13.  пружа  стручну  помоћ,  упуства  и 
инструкције  другим  буџетским  корисницима  у 
пословима везаним за јавне набавке; 

14. управља имовином општине;“ 

Члан 6. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

441. 

На основу чланова 20. и 32.   Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр.129/07),  чланова  6., 
11.  и  18.  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе 
(„Сл.гласник  РС“,бр.  62/2006,  47/2011,  93/2012  и 
99/2013),  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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
У члану 6. став 1. алинеја 3. Одлуке о локалним 

комуналним  таксама  („Службени  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр. 30/2012), мења се и гласи: 

„  из  тачке  3.,  до  15ог  у  месецу  за  претходни 
месец;“ 

Члан 2. 
У  тарифном  броју  3.,  Тарифа  локалних 

комуналних такси, у делу НАПОМЕНА, додаје се нови 
став који гласи; 

„Решење  о  одобрењу  коришћења  простора  на 
јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, обавезно садржи: 

  површину  простора  на  јавним  површинама 
или испред пословних просторија у пословне сврхе која 
је одобрена за коришћење (изражену у м2), 

 зону грађевинског земљишта у којој се налази 
простор који је одобрен за коришћење и 

  период  коришћења  простора  на  јавним 
површинама  или  испред  пословних  просторија  у 
пословне сврхе (означен у данима).“ 

Члан 3. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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442. 

На  основу  члана  89.  Закона  о  изменама  и 
допунама Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник 
РС'',  бр.  24/2011),  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007), 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  11.  априла 
2014. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАУЗЕЋЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге 

  Одлука  о  накнадама  за  коришћење  и  заузеће 
грађевинског  земљишта  која  је  донета  на  седници 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  одржаној  17. 
децембра  2008.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 30/2008), 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  18.  децембра 
2009.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 26/2009) и 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  20.  маја  2011. 
године  („Сл.  гласник  општине Горњи Милановац“,  бр. 
7/2011). 

Члан 2. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

443. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  финансирању 
локалне  самоуправе  ("Службени  гласник  РС",  бр. 

62/06,47/2011,93/2012,99/2013),  члана  27.  и  30  став  1. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  16/13 
пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  („Службени 
гласник  општине  Г.М“,бр.17/2013),  на  седници 
одржаној дана 11. априла 2014. године, утврдила је 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса у новцу за подручје 

Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се самодопринос у новцу 

за грађане који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју  Месне  заједнице  Прањани,  као  и  за  грађане 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне  заједнице  Прањани,  ако  на  том  подручју  имају 
непокретну  имовину,  а  средствима  самодоприноса  се 
побољшавају услови коришћења те имовине. 

Подручје  Месне  заједнице  Прањани  чини 
територија  насељеног  места  Прањани,  односно  КО 
Прањани  у  општини  Горњи  Милановац,  утврђена 
Законом  о  територијалној  организацији  Републике 
Србије. 

Члан 2. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу 

доноси се референдумом у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. 

Члан 3. 
Самодопринос  се  уводи  у  новцу  за  период  од 

01.07.2014. до 30.06.2019.године, по стопама и то: 

1)  2  %  на  зараде  (плате)  запослених  и  друга 
лична примања 

2) 4 % на катастарски приход од пољопривреде 
и шумарства 

3) 2 % на приходе од самосталних делатности 
4) 0,01 % на вредност непокретне имовине и то 

стамбене  и  пословне  зграде,  станови  и  пословни 
простори 

5) 0,05% на вредност непокретне имовине  коју 
чине зграде и просторије за одмор и рекреацију 

6)  1%  од  пензије  остварене  у  земљи  и 
иностранству  за  пензионере  који  добровољно  уплаћују 
самодопринос на основу писане изјаве. 

Стопа самодоприноса је пропорционална. 

Члан 4. 
Основицу за обрачун самодоприноса чине: 
1) зараде без пореза и доприноса; 
2)  примања  од  ауторских  права,  патената, 

техничких  унапређења  и  других  личних  примања 
односно прихода на  које  се  плаћа порез  у  проценту  од 
сваког оствареног бруто прихода. 

3)  катастарски  или  стварни  приход  од 
пољопривреде и шумарства; 

4) на приход од самосталне делатности и то:
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  за  обвезнике  који  воде  двојно  или  просто 
књиговодство,  основица  је  опорезива  добит  утврђена  у 
пореском билансу; 

  за  обвезнике  који  не  воде  пословне  књиге, 
основица  је  паушално  утврђен  приход,  а  који  се 
утврђује  у  складу  са  висином просечне месечне  зараде 
по запосленом у Републици, општини и граду остварене 
у  години  која  претходи  години  за  коју  се  утврђује 
паушални приход. 

5) тржишна вредност непокретности на дан 31. 
децембар  године  која  претходи  години  за  коју  се 
утврђује и плаћа порез на имовину. 

6) исплаћена пензија 

Члан 5. 
Укупна средства која ће се остварити по овој 

Одлуци износе 10.191.000,00 (десетмилионастодеве 
десетједнхиљада)  динара. 

Члан 6. 
Средства  самодоприноса  користиће  се  према 

Програму прилива и  утрошка средстава самодоприноса 
Месне  заједнице Прањани  за  период  од  01.07.2014.  до 
30.06.2019.године,  и то за следеће намене: 

  изградња  некатегорисаних  путева,  изградња 
водовода,  изградња  капеле,  реконструкција  Дома 
културе и изградња свлачионице на игралишту. 

Члан 7. 
Новчана средства која се прикупљају на основу 

Одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  приход  су 
буџета  општине  Г.Милановац  и  строго  су  наменског 
карактера,  а  као  таква  подлежу  контроли  у  складу  са 
законом. 

Члан 8. 
Самодопринос  на  зараде  и  лична  примања 

доспева  за  плаћање  приликом  сваке  исплате 
одговарајућих  прихода,  а  обавеза  је  исплатиоца  да 
приликом  сваке  исплате  одговарајућег  прихода 
обрачуна  и  уплати  самодопринос  на  тај  приход,  а  из 
пензија приликом њиховог обрачуна. 

Обавеза  плаћања  самодоприноса    на 
катастарски  приход  и  на  вредност  имовине  доспева 
квартално  (15.  фебруара;  15  маја;  15.  августа  и  15. 
новембра)  а  утврђује  се  решењем Општинске  управе   
Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Обавеза плаћања самодоприноса на приходе од 
самосталне  делатности  доспева  15.  у  месецу  за 
претходни  месец  а  утврђује  се  решењем  Општинске 
управе  Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Члан 9. 
У  погледу  начина  утврђивања  самодоприноса, 

обрачунавања,  застарелости,  наплате,  рокова  за 
плаћање,  обрачуна  камате  и  осталог што  није  посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 10. 
Од обавезе самодоприноса ослобађају се: 
1)  запослени  у  периоду  у  ком  примају 

минималну зараду, 

2) лица која примају сталну социјалну помоћ, 
3) као и остала лица чија су примања и имовина 

изузети од опорезивања. 

Члан 11. 
Савет месне заједнице је у обавези да на начин 

уређен  законом  после  израде  завршног  рачуна  за 
претходну  годину  информише  грађане  о  оствареним  и 
утрошеним средствима самодоприноса по овој одлуци. 

Члан 12. 
У случају  да се  утврђени износ  самодоприноса 

из  члана  5.  ове  Одлуке  наплати  пре  истека  трајања 
самодоприноса,  Савет МЗ Прањани ће  својом  одлуком 
прекинути даљу наплату и  о томе известити уплатиоце 
и са њима сачинити споразум о враћању средстава која 
су уплаћена изнад износа који је утврђен овом Одлуком. 

Члан 13. 
Стручне  и  административне  послове  око 

самодоприноса  врши  Општинска  управа  општине 
Горњи Милановац  Одељење за привреду и финансије. 

Еведенција  о  средствима  самодорпиноса  води 
се у складу са Законом. 

Члан 14. 
Референдум  за  подручје  МЗ  Прањани  ради 

изјашњавања  грађана  о  предлогу  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса у новцу за МЗ Прањани спровешће се од 
2. до 4. маја 2014.године у времену 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 15. 
Овај Предлог одлуке  објавиће се  у Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац. 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

444. 

На  основу  члана  10.  Закона  о  референдуму  и 
народној  иницијативи  („Сл.  гласник  РС“  бр.  48/94  и 
11/98),  члана  27.  и  члана  42.  став  1.  тачка  7.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр.16/13пречишћен текст) и члана 
143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине 
Г.Милановац  („Службени  гласник  општине 
Г.М“,бр.17/2013),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  11.  априла  2014. 
године,  донела  је 

ОДЛУКУ 
о расписивању референдума ради доношења 
Одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за 

подручје Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Поводом  иницијативе  Савета  Месне  заједнице 

Прањани  расписује  се  референдум  за  подручје  Месне
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заједнице  Прањани  ради  изјашњавања  грађана  о 
Предлогу  одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  за 
Месну заједницу Прањани.

Члан 2. 
Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  доносе 

грађани  који  имају  изборно  право  и  пребивалиште  на 
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
на  коме  се  средства  прикупљају,  ако  на  том  подручју 
имају  непокретну  имовину,  а  сведствима  се 
побољшавају услови коришћења те имовине, а у складу 
са  Законом  о  финансирању  локалне  самоуправе  („Сл. 
гласник РС“ бр. 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013). 

Члан 3. 
На  референдуму  грађани  ће  се  изјаснити  о 

следећем питању: 
„Да  ли  сте  за  доношење  одлуке  о  увођењу 

самодоприноса у новцу за Месну заједницу Прањани за 
период од 01.07.2014. до 30.06.2019.године. 

На  гласачком  листићу  грађани  ће  се 
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или „против“. 

Члан 4. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  сматра  се 

донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја 
грађана из члана 2. ове Одлуке. 

Члан 5. 
Референдум  ће  се  спровести  од  2.  до  4.  маја 

2014.године у времену од 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 6. 
Поступак спровођења референдума вршиће се у 

складу  са  одредбама Закона  о  референдуму  и народној 
иницијативи и Статута општине Горњи Милановац. 

Члан 7. 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  ће 

Решењем  образовати  Комисију  која  ће  спровести 
референдум. 

Члан 8. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

445. 

На  основу  чланова  13.  и  15.  Закона  о 
референдуму  и  народној  иницијативи  ("Сл.гласник 
РС",бр.48/94 и 11/98) и члана 42. став 1. тачка 7. Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.16/13пречишћен  текст)  и  члана  143. 

Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Г.Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Г.М“,  бр.17/2013), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење референдума 
ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса у 

новцу за подручје МЗ Прањани 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 
референдума ради доношења Одлуке о увођењу 
самодоприноса у новцу за подручје МЗ Прањани. 

У Комисију се именују: 
1. Радовин Веселиновић, председник 
2. Костатин Станојевић, члан 
3. Дејан Браловић, члан 
4. Милољуб Вукашиновић, члан 
5. Милан Видаковић, члан 

II    Задатак  Комисије  је  да:  образује  гласачке 
одборе,  утврди  њихове  задатке,  пропише  обрасце  за 
спровођење  референдума,  одреди  гласачка  места, 
садржину,  изглед  и  број  гласачких  листића,  стара  се  о 
законитом  спровођењу  референдума,  утврди  резултате 
референдума  и  о  томе  подносе  извшетај  Скупштини 
општине и Савету МЗ Прањани и  обави друге послове 
на  спровођењу  референдума  у  складу  са  Законом  и 
Статутом општине Горњи Милановац. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

446. 

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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ „СВЕТИ САВА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Марко  Дрињаковић  из 
Горњег  Милановца,  ЈМБГ  0705986783419  дужности
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члана  Школског  одбора  Основне  школе  "Свети  Сава" 
Горњи  Милановац,  као  представник  јединице  локалне 
самоуправе. 

II  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Ивана  Јошевски  из  Горњег 
Милановца,  ул.    Кнеза  Александра  бр.113,  ЈМБГ 
2907979788412  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: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

447. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
комуналног  предузећа  „Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  кога  је  усвојио  Надзорни 
одбор  Јавног  комуналног  предузећа  „Горњи 
Милановац“,  на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014. 
године, под бројем 1200. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

448. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
финансијским  извештајем  Jавног  предузећа  за 
водоснабдевање  „Рзав“ Ариље  за  2013.  годину,  кога  је 
усвојио  Управни  одбор  ЈП  „Рзав“  Ариље,  на  седници 
одржаној  27.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  197 
1/2014. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

449. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  за  изградњу  општине  Горњи  Милановац  за 
период  1.01.  до  31.12.2013.  године,  кога  је  усвојио 
Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу општине, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 401. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.



B Br ro oj j 7 7/ /2 20 01 14 4 S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 7 7 

450. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа за путеве општине Горњи Милановац за 2013. 
годину,  кога  је  усвојио  Надзорни  одбор  Јавног 
предузећа  за  путеве  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  28. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 191/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

451. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  „Спортскорекреативни  центар“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Спортскорекреативни центар“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 120/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

452. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Установе  за 
културу, уметност и ваншколско образовање „Културни 
центар“  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  „Културни  центар“  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 122/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

453. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Музеја 
рудничкотаковског  краја  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Музеја  рудничкотаковског  краја,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 741/14.
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II  Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац.“ 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

454. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Библиотеке 
“Браћа  Настасијевић“    Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Библиотеке  “Браћа  Настасијевић“,  на 
седници  одржаној  25. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

455. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским 
извештајем  Туристичке  организације  општине  Горњи 

Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Туристичке  организације  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  25.  фебруара  2014. 
године, Одлуком бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

456. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Спортског 
савеза  општине  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор Спортског савеза општине Горњи Милановац, на 
седници  одржаној  7.  фебруара  2014.  године,  Одлуком 
бр. 47/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

457. 

На  основу  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.
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17/2013),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
Финансијским  извештајем  Предшколске  установе 
„Сунце“    Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  који  је 
усвојио Управни одбор Предшколске установе „Сунце“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 1061692. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

458. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  са 
Финансијским  извештајем  Центра  за  социјални  рад 
Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  које  је  усвојио 
Управни  одбор  Центра  за  социјални  рад,  на  седници 
одржаној 18. фебруара 2014. године, Одлукама бр. 403 
23 и 55123. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

459. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијском 
пословању Дома  здравља  Горњи Милановац  за  период 
01.01.31.12.2013. године, који је усвојио Управни одбор 
Дома  здравља,  на  седници  одржаној  18.  марта  2014. 
године, Одлуком бр. 2/5. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

460. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Апотеке 
Горњи  Милановац  за    2013.  годину,  који  је  усвојио 
Управни одбор Апотеке, на седници одржаној 20. марта 
2014. године, Одлуком бр. 116. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

461. 

На основу чланова 24. и 124. Статута општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи
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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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  ликвидационог 
управника Установе  у  области физичке  културе Горњи 
Милановац у ликвидацији о предузетим активностима у 
поступку  ликвидације  Установе,  као  и  почетни 
ликвидациони извештај ликвидационог управника. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

462. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Општинског 
штаба  за  ванредне  ситуације  општине  Горњи 
Милановац за 2013.годину, којег  је усвојио Општински 
штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници  одржаној  25. 
фебруара 2014. године, под бројем 1871/143. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

463. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Годишњи  план 
рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Горњи  Милановац  за  2014.  годину,  који  је  усвојио 
Општински  штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници 
одржаној  25.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  187 
1/142. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

464. 

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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ПРИХВАТА  СЕ  Одлука  Управног  одбора 
Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, број 
201/2014 од 27.03.2014. године. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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ОСТАЛА АКТА 

17. 

На основу члана 46. став 2. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 
16/2013  –  пречишћен  текст),  члана  2.,  члана  5.  став  2.  и    члана  9.  став  4.  Одлуке  о  установљењу  награда  и  других 
признања општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника о 
раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац",бр.  17/2013),  Комисија  за 
кадровска,  административна  и  мандатно  имунитетска  питања  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 15. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I Поводом Празника општине Горњи Милановац – 23. април, Дан када је у Такову 1815. године подигнут Други 
српски  устанак,  на  Свечаној  седници  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  додељују  се  општинске  награде  у 
2014.години и то: 

  ШЕСТ ЗЛАТНИХ ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и 

  ЧЕТИРИ СРЕБРНЕ ПЛАКЕТЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК". 

II Новчана награда "Таковски устанак" не додељује се у 2014. години. 

III Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА 
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 

18. 

На  основу  члана  5.  став  1.  Одлуке  o  установљењу  награда  и  других  признања  општине  Горњи  Милановац 
("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника o раду Скупштине општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник општине Горњи Милановац",  бр.  17/2013), Комисија  за  кадровска,  административна и 
мандатноимунитетска  питања Скупштине  општине  Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  15.  априла  2014.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА У 2014. ГОДИНИ 

I  ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Црвеном крсту Горњи Милановац  Ова  хуманитарна и  добровољна организација  основана  је  1876. 
године. Давање крви је добровољно, анонимно и бесплатно. Црвени крст 
Горњи  Милановац  у  оквиру  својих  јавних  овлашћења  врши 
популарисање добровољног давалаштва  крви,  и  у  сарадњи  са Службом 
за  трансфузију  крви  Опште  болнице  Горњи  Милановац,  учествује  у 
организовању  акција  добровољног  давања  крви.  У  оквиру  здравствене 
делатности,  ту  је  Промоција  здравих  стилова  живота  и  превенција
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болести  зависности,  Пројекат  „Контрола  туберкулозе“  и  др.  Једна  од 
основних области деловања Црвеног крста Србије је обука становништва 
у пружању прве помоћи у околностима свакодневних незгода у кући, на 
радном  месту  или  у  саобраћају,  али  и  за  ситуације  масовних  несрећа 
(елементарних, технолошкотехничких несрећа и ратних сукоба). Такође, 
Црвени крст је посвећен и ширењу знања о значају прве помоћи и њеном 
месту у ланцу спасавања живота. 

У  оквиру  социјалне  делатности,  ту  су  активности  у  оквиру 
Месеца  солидарности,  Програм  помоћи  пакетима  хране  и  хигијене  за 
социјално најугроженије породице у најудаљенијим сеоским срединама, 
Програм "Народних кухиња" и акција „Један пакетић пуно љубави“. 

Дугогодишњи  волонтер  Црвеног  крста  Горњи  Милановац, 
Радивије  Драгојловић,  поводом  130.  рођендана  ове  организације, 
написао  је  монографију  „ХРОНИКА  МИЛАНОВАЧКОГ  ЦРВЕНОГ 
КРСТА“. 

Милановачком аматерском позоришту  Милановачко  аматерско  позориште  у  разним  формама  организације 
постоји  од  1903.  године.  Најпре  је  било  у  оквиру  КУД  "Абрашевић", 
потом у  склопу Културног центра, а од 2003. године функционише као 
удружење  грађанана  са  циљем  да  опстане  као  позориште  снажног  и 
препознатљивог културног идентитета. Настоји да публици, првенствено 
младима открије позоришну уметност као вид комуникације и дијалога. 
Укључивање позоришне уметности у програме образовних институција, 
едукација  деце,  младих  и  одраслих,  али  и  побољшање  њиховог 
међусобног разумевања – мисија је Милановачког позоришта. 

У  протеклих  десет  година  Позориште  је  на  сцену  поставило 
тридесетак представа различитог жанра и позоришног израза. Покретачи 
су  „Школске  сцене“    фестивала  позоришног  стваралаштва  ученика 
основних и средњих школа са подручја општине Горњи Милановац. 

Потврда  томе  су  признања  и  награде  (Златни  пехар  19.  сабора 
културног стваралаштва Србије (2013), најбоља представа 10. фестивала 
варошких позоришта Србије у Пожаревцу (2014), као и глумачке награде 
"Миливојев  штап  и  шешир",  награда  за  сликовито  креирање  лика  и 
многе друге). 

Петрашину Јаковљевићу, генералном 
директору Компаније „Металац“ а.д. и 
председнику Регионалне привредне 
коморе Краљево 

Одмах након дипломирања на Машинском факултету у Београду, 
Петрашин  је  1981.  године  инжењерску  каријеру  започео  у  Металцу. 
Прешао  је  све  степенице,  од  главног  инжењера  технологије механичке 
обраде  лимова,  преко  првих  позиција  у  техничкој  припреми  и  сектору 
производње,  до  функције  генералног  директора  „Металца“  а.д.  коју  је 
преузео 1. априла 2005. 

Јаковљевић,  данас  активно  учествује  у  раду  менаџерских  и 
привредних ораганизација и асоцијација. Члан је Скупштине и Управног 
одбора  Привредне  коморе  Србије,  члан  Удружења  корпоративних 
директора,  Председник Одбора металне и електро индустрије, а био је и 
члан Управног одбора Српске асоцијације менаџера. 

Добитник  је  признања  Капетан  Миша  Настасијевић  и  златника  за 
предузетничку културу у 2006. години као најбољи менаџер у региону. 

Јовану Чековићу, власнику успешне 
ЈоМил групе, рођеном у Коштунићима 

Основну  школу  завршио  је  у  родном  селу  и  Прањанима,  а  средњу 
техничку  у  Горњем  Милановцу.  Дипломирао  је  на  Војно  техничкој 
академији  у  Загребу,  након  чега  почиње  богату  војну,  инжењерску  и
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дипломатску каријеру. Војска, дипломатија, „Југоимпорт – СДПР“ нису 
га  удаљили  од  родног  села  којем  се  увек  враћао  и  у  којем  је  заљуљао 
колевку  етно  туризма.  Као  неимар  Фабрике  здраве  хране  „Граб“, 
производњу  заснива  на  кооперацији  са  пољопривредницима  из 
Коштунића и околних села. 

Он  је,  такође,  анонимни  донатор  бројних  хуманитарних  акција. 
Породица је за њега највећи успех, а то су супруга Анка и ћерка Милица. 

Драгиши Ковачевићу, власнику и 
директору СОС канала, рођеном у 
Невадама 

Завршио је Факултет организационих наука у Београду. 
Још  као  основац  сарађивао  је  са  Дечјим  новинама,  а  афирмацију  је 
стекао  у  Студију  Б,  од  спољњег  сарадника  до  генералног  директора. 
Годинама је био уредник спортске редакције Студија Б. 

Добитник  је  награде  Златни  микрофон  Удружења  спортских 
новинара,  као  и Мајске  награде.  Објавио  је  две  књиге:  Југословенски 
фудбалски клубови и ДЕРБИ. 

Иако овај познати спортски новинар, још од 1969. године не живи у 
Горњем Милановцу, никада није заборавио свој завичај и увек и у свакој 
прилици истиче да је „РОЂЕНИ МИЛАНОВЧАНИН". 

Теодори Трифуновић, одбојкашици из 
Горњег Милановца 

Члан  сениорске  екипе  Одбојкашког  клуба  „ТаковоЗвезда 
Хелиос“, на позицији примача сервиса. Прошле године  је учествовала и 
освојила  друго  место  у  „VIP  Beach  volley  ligi  Srbije“.  Пласман  јој  је 
обезбедио  наступ  у  Репрезентацији  Србије  на  европском  првенству  за 
играчице  до  20  година  које  је  одржано  у  Бугарској,  где  је  освојила  9. 
место.  Теодора  је  носилац  признања  Спортског  савеза  „Најуспешнија 
спортисткиња општине Горњи Милановац“ за 2011. годину. 

Данас  је редован студент друге године Природно математичког 
факултета у Крагујевцу и прави пример младима да спорт и студије могу 
ићи подједнако добро. 

СРЕБРНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Месној заједници Бољковци  Некада су Бољковци имали своју општину. После Другог светског 
рата,  село  је  припадало љишкој  општини,  а  данас  је  то  једно  од  већих 
насељених  места  у  нашој  општини. Месна  заједница  Бољковци  знатну 
пажњу  и  средства  улаже  у  изградњу  и  одржавање  локалних  и 
некатегорисаних  путева,  као  и  у    реконструкцију  и  адаптацију  сеоског 
Дома културе који је центар окупљања о одржавања локалних игранки и 
других  садржаја  са  учешћем  великог  броја  младих.  У  селу  се  налази 
четворогодишња  основна  школа  и  издвојено  одељење  Предшколске 
установе „Сунце“. 

Бољковчани  се  углавном  баве  ратарством,  воћарством  и 
сточарством.  Мештани  села  упослени  су  на  пословима  изградње 
аутопута. Будући аутопут пресеца територију села. 

Ружи Пурић, професору српског језика 
и књижевности из Горњег Милановца 

Основну школу  завршила  је  на Руднику,  а  језичко  преводилачки 
смер  у  Техничкој  школи  у  Горњем  Милановцу.  Филолошки  факултет 
завршила је у Београду, смер српски језик и књижевност. 

Данас  је  запослена  је  у  Основној  школи  „Свети  Сава“  у  Горњем 
Милановцу.  Залаже  се  у  васпитнообразовном  раду  и  са  ученицима 
остварује  изванредне  резултате.  Поред  знања  које  несебично  пружа 
ученицима професорка Ружа код деце развија љубав према писаној речи 
и  свом  језику.  Као  племенита  и  вредна  особа  врши  изузетан  васпитни 
утицај на млађе генерације. 

Душку Антонијевићу, пољопривредном 
произвођачу из Љеваје 

Овај  млади  пољопривредник  обрађује  десетине  хектара  своје 
земље и исто толико земље које узима у закуп. Успешан је у производњи 
кромпира и млека. Постиже приносе  као  у Војводини. Ожењен  је, отац 
двоје деце.
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Зорици Марковић, пољопривредници из 
Семедражи 

Родом  је  из  Шарана.  Завршила  је  средњу  текстилну  школу.  У 
Модној  конфекцији  „Рудник“  радила  је  до  1997.  године.  Данас  је 
носилац пољопривредног газдинства. Поседује 14 музних крава, 6 јуница 
и матично стадо оваца од 20 грла. Њена породица, коју чине син, ћерка, 
супруг  и  свекар  обрађује  око  18  хектара  своје  земље  и  око  8  хектара 
земље које узима у закуп и једна од рекордера у производњи млека. 

II  Уручивање  Златне  и  Сребрне  плакете  "Таковски  устанак"  обавиће  се  на  свечаној  седници  Скупштине 
општине Горњи Милановац, 23. априла 2014. године, са почетком у 12 часова у Дому културе у Горњем Милановцу. 

III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“ 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 
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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

440. 

На основу члана 32. и члана 59. став 1. Закона о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.129/2007), 
члана  78.  став  1.  и  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 11. априла 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Члан 10. Одлуке о Општинској управи општине 

Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац", бр. 30/2012 и 10/2013), мења се гласи: 

„Општинска управа: 
1. Припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  (у 
даљем  тексту:  Скупштина  општине),  Председник 
општине  Горњи  Милановац  (у  даљем  тексту: 
Председник  Општине)  и  Општинско  веће  општине 
Горњи Милановац (у даљем тексту: Општинско веће); 

2.  Припрема  нацрте  аката  о  прибављању, 
управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине; 

3.  Извршава  одлуке  и  друге  акте  Скупштине 
општине, Председника Општине и Општинског већа; 

4. Решава у управном поступку у првом степену 
о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 
других  организација  у  управним  стварима  из 
надлежности општине; 

5.  Обавља  послове  управног  надзора  над 
извршавањем  прописа  и  других  општих  аката 
Скупштине општине; 

6.  Извршава  законе  и  друге  прописе  чије  је 
извршавање поверено Општини; 

7.  Води  јединствену  евиденцију  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине; 

8. Обавља стручне и друге послове које утврди 
Скупштина  општине,  Председник  Општине  и 
Општинско веће; 

9.  Доставља  извештај  о  свом  раду  на 
извршавању послова  општине из  изворног делокруга  и 
поверених  послова,  Председнику  општине, 
Општинском  већу  и  Скупштини  општине  најмање 
једном годишње. 

Члан 2. 
У  члану 15.  став  1.  тачка  10.  Одлуке,  мења  се 

гласи: 
„10.  Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних пројеката, јавне набавке, праћење инвестиција 
и управљање имовином општине,“ 

Члан 3. 
У члану 22. став 1. Одлуке, додаје се тачка 8а., 

која гласи:
„8а.  евиденција  књиговодствене  вредности 

имовине општине.“ 
Члан 4. 

Члан 23. став 1. Одлуке, мења се гласи: 
„Одељење  за  имовинскоправне  послове 

обавља послове Општинске управе који се односе на: 
1.  припрему  нацрта  аката  о  прибављању, 

управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине, 

2.  вођење  јединствене  евиденције  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине. 

3.  експропријацију,  конверзију  права 
коришћења  непокретности  и  решавањем  других 
имовинскоправних  односа  по  Закону  о  планирању  и 
изградњи, 

4.  административни  пренос  земљишта  ради 
привођења земљишта урбанистичкој намени, 

5.  купопродају  непокретности  чији  је  носилац 
права општина Горњи Милановац, 

6.  вођење  поступка  расправљања  имовинских 
односа  насталих  самовласним  заузећем  земљишта  у 
својини општине, 

7.  враћање  земљишта  које  је  прешло  у 
друштвену својину, 

8.  закуп  и  промет  непокретности  у  јавној 
својини и 

9. друге послове у складу са Законом.“
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Члан 5. 
Члан 27. став 1. Одлуке, мења се и гласи: 
„Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних  пројеката,  јавне  набавке,  праћење 
инвестиција и управљање имовином општине: 

1. учествује у припреми и реализацији развојих 
пројеката у складу са потребама локалне заједнице: 

2.   идентификује домаће и међународне изворе 
финансијских  средстава  и  конкурише  у  погледу 
коришћења истих; 

3.  сарађује  са  органима  локалних  самоуправа, 
организацијама,  телима  и  установама  које  се  баве 
унапређењем развоја локалних заједница; 

4.  учествује  у  изради  општих  и  појединачких 
аката који могу имати утицај на привредни развој, чије 
је доношење у надлежности органа општине, 

5. прати програме Министарстава Владе РС, 
6. учествује у изради и реализацији пројеката из 

области  одрживог  развоја  (локални  економски  развој, 
заштита  животне  средине,  социјална  заштита, 
образовање, култура, инфраструктура); 

7.  сарађује  са  другим  градским  и  општинским 
управама,  надлежним  установама  и  институцијама  на 
републичком,  регионалном,  градском  и  општинском 
нивоу; 

8.  сарађује  на  реализацији  пројеката  са 
владиним и невладиним организацијама; 

9.  врши  административностручне  послове  за 
потребе  комисија  и  других  тимова  у  реализацији 
локалног економског развоја општине; 

10.  учествује  у  праћењу  инвестиција  у  свим 
фазама,  од  припреме  и  прибављања  пројектне 
документације,  преко  праћења  квалитета  и  динамике 
изградње  до  завршетка  градње,  укључујући  пријем 
радова; 

11.  обавља  нормативноправне,  стручне  и 
оперативне послове у области јавних набавки (учествује 
у  изради  конкурсне  документације,  прати  реализацију 
уговора о јавној набавци, води све потребне евиденције 
о додели јавних набавки); 

12.  саставља  извештај  за  потребе  Републичке 
управе за јавне набавке; 

13.  пружа  стручну  помоћ,  упуства  и 
инструкције  другим  буџетским  корисницима  у 
пословима везаним за јавне набавке; 

14. управља имовином општине;“ 

Члан 6. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

441. 

На основу чланова 20. и 32.   Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр.129/07),  чланова  6., 
11.  и  18.  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе 
(„Сл.гласник  РС“,бр.  62/2006,  47/2011,  93/2012  и 
99/2013),  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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
У члану 6. став 1. алинеја 3. Одлуке о локалним 

комуналним  таксама  („Службени  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр. 30/2012), мења се и гласи: 

„  из  тачке  3.,  до  15ог  у  месецу  за  претходни 
месец;“ 

Члан 2. 
У  тарифном  броју  3.,  Тарифа  локалних 

комуналних такси, у делу НАПОМЕНА, додаје се нови 
став који гласи; 

„Решење  о  одобрењу  коришћења  простора  на 
јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, обавезно садржи: 

  површину  простора  на  јавним  површинама 
или испред пословних просторија у пословне сврхе која 
је одобрена за коришћење (изражену у м2), 

 зону грађевинског земљишта у којој се налази 
простор који је одобрен за коришћење и 

  период  коришћења  простора  на  јавним 
површинама  или  испред  пословних  просторија  у 
пословне сврхе (означен у данима).“ 

Члан 3. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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442. 

На  основу  члана  89.  Закона  о  изменама  и 
допунама Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник 
РС'',  бр.  24/2011),  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007), 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  11.  априла 
2014. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАУЗЕЋЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге 

  Одлука  о  накнадама  за  коришћење  и  заузеће 
грађевинског  земљишта  која  је  донета  на  седници 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  одржаној  17. 
децембра  2008.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 30/2008), 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  18.  децембра 
2009.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 26/2009) и 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  20.  маја  2011. 
године  („Сл.  гласник  општине Горњи Милановац“,  бр. 
7/2011). 

Члан 2. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

443. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  финансирању 
локалне  самоуправе  ("Службени  гласник  РС",  бр. 

62/06,47/2011,93/2012,99/2013),  члана  27.  и  30  став  1. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  16/13 
пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  („Службени 
гласник  општине  Г.М“,бр.17/2013),  на  седници 
одржаној дана 11. априла 2014. године, утврдила је 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса у новцу за подручје 

Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се самодопринос у новцу 

за грађане који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју  Месне  заједнице  Прањани,  као  и  за  грађане 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне  заједнице  Прањани,  ако  на  том  подручју  имају 
непокретну  имовину,  а  средствима  самодоприноса  се 
побољшавају услови коришћења те имовине. 

Подручје  Месне  заједнице  Прањани  чини 
територија  насељеног  места  Прањани,  односно  КО 
Прањани  у  општини  Горњи  Милановац,  утврђена 
Законом  о  територијалној  организацији  Републике 
Србије. 

Члан 2. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу 

доноси се референдумом у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. 

Члан 3. 
Самодопринос  се  уводи  у  новцу  за  период  од 

01.07.2014. до 30.06.2019.године, по стопама и то: 

1)  2  %  на  зараде  (плате)  запослених  и  друга 
лична примања 

2) 4 % на катастарски приход од пољопривреде 
и шумарства 

3) 2 % на приходе од самосталних делатности 
4) 0,01 % на вредност непокретне имовине и то 

стамбене  и  пословне  зграде,  станови  и  пословни 
простори 

5) 0,05% на вредност непокретне имовине  коју 
чине зграде и просторије за одмор и рекреацију 

6)  1%  од  пензије  остварене  у  земљи  и 
иностранству  за  пензионере  који  добровољно  уплаћују 
самодопринос на основу писане изјаве. 

Стопа самодоприноса је пропорционална. 

Члан 4. 
Основицу за обрачун самодоприноса чине: 
1) зараде без пореза и доприноса; 
2)  примања  од  ауторских  права,  патената, 

техничких  унапређења  и  других  личних  примања 
односно прихода на  које  се  плаћа порез  у  проценту  од 
сваког оствареног бруто прихода. 

3)  катастарски  или  стварни  приход  од 
пољопривреде и шумарства; 

4) на приход од самосталне делатности и то:
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  за  обвезнике  који  воде  двојно  или  просто 
књиговодство,  основица  је  опорезива  добит  утврђена  у 
пореском билансу; 

  за  обвезнике  који  не  воде  пословне  књиге, 
основица  је  паушално  утврђен  приход,  а  који  се 
утврђује  у  складу  са  висином просечне месечне  зараде 
по запосленом у Републици, општини и граду остварене 
у  години  која  претходи  години  за  коју  се  утврђује 
паушални приход. 

5) тржишна вредност непокретности на дан 31. 
децембар  године  која  претходи  години  за  коју  се 
утврђује и плаћа порез на имовину. 

6) исплаћена пензија 

Члан 5. 
Укупна средства која ће се остварити по овој 

Одлуци износе 10.191.000,00 (десетмилионастодеве 
десетједнхиљада)  динара. 

Члан 6. 
Средства  самодоприноса  користиће  се  према 

Програму прилива и  утрошка средстава самодоприноса 
Месне  заједнице Прањани  за  период  од  01.07.2014.  до 
30.06.2019.године,  и то за следеће намене: 

  изградња  некатегорисаних  путева,  изградња 
водовода,  изградња  капеле,  реконструкција  Дома 
културе и изградња свлачионице на игралишту. 

Члан 7. 
Новчана средства која се прикупљају на основу 

Одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  приход  су 
буџета  општине  Г.Милановац  и  строго  су  наменског 
карактера,  а  као  таква  подлежу  контроли  у  складу  са 
законом. 

Члан 8. 
Самодопринос  на  зараде  и  лична  примања 

доспева  за  плаћање  приликом  сваке  исплате 
одговарајућих  прихода,  а  обавеза  је  исплатиоца  да 
приликом  сваке  исплате  одговарајућег  прихода 
обрачуна  и  уплати  самодопринос  на  тај  приход,  а  из 
пензија приликом њиховог обрачуна. 

Обавеза  плаћања  самодоприноса    на 
катастарски  приход  и  на  вредност  имовине  доспева 
квартално  (15.  фебруара;  15  маја;  15.  августа  и  15. 
новембра)  а  утврђује  се  решењем Општинске  управе   
Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Обавеза плаћања самодоприноса на приходе од 
самосталне  делатности  доспева  15.  у  месецу  за 
претходни  месец  а  утврђује  се  решењем  Општинске 
управе  Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Члан 9. 
У  погледу  начина  утврђивања  самодоприноса, 

обрачунавања,  застарелости,  наплате,  рокова  за 
плаћање,  обрачуна  камате  и  осталог што  није  посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 10. 
Од обавезе самодоприноса ослобађају се: 
1)  запослени  у  периоду  у  ком  примају 

минималну зараду, 

2) лица која примају сталну социјалну помоћ, 
3) као и остала лица чија су примања и имовина 

изузети од опорезивања. 

Члан 11. 
Савет месне заједнице је у обавези да на начин 

уређен  законом  после  израде  завршног  рачуна  за 
претходну  годину  информише  грађане  о  оствареним  и 
утрошеним средствима самодоприноса по овој одлуци. 

Члан 12. 
У случају  да се  утврђени износ  самодоприноса 

из  члана  5.  ове  Одлуке  наплати  пре  истека  трајања 
самодоприноса,  Савет МЗ Прањани ће  својом  одлуком 
прекинути даљу наплату и  о томе известити уплатиоце 
и са њима сачинити споразум о враћању средстава која 
су уплаћена изнад износа који је утврђен овом Одлуком. 

Члан 13. 
Стручне  и  административне  послове  око 

самодоприноса  врши  Општинска  управа  општине 
Горњи Милановац  Одељење за привреду и финансије. 

Еведенција  о  средствима  самодорпиноса  води 
се у складу са Законом. 

Члан 14. 
Референдум  за  подручје  МЗ  Прањани  ради 

изјашњавања  грађана  о  предлогу  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса у новцу за МЗ Прањани спровешће се од 
2. до 4. маја 2014.године у времену 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 15. 
Овај Предлог одлуке  објавиће се  у Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац. 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

444. 

На  основу  члана  10.  Закона  о  референдуму  и 
народној  иницијативи  („Сл.  гласник  РС“  бр.  48/94  и 
11/98),  члана  27.  и  члана  42.  став  1.  тачка  7.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр.16/13пречишћен текст) и члана 
143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине 
Г.Милановац  („Службени  гласник  општине 
Г.М“,бр.17/2013),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  11.  априла  2014. 
године,  донела  је 

ОДЛУКУ 
о расписивању референдума ради доношења 
Одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за 

подручје Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Поводом  иницијативе  Савета  Месне  заједнице 

Прањани  расписује  се  референдум  за  подручје  Месне
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заједнице  Прањани  ради  изјашњавања  грађана  о 
Предлогу  одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  за 
Месну заједницу Прањани.

Члан 2. 
Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  доносе 

грађани  који  имају  изборно  право  и  пребивалиште  на 
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
на  коме  се  средства  прикупљају,  ако  на  том  подручју 
имају  непокретну  имовину,  а  сведствима  се 
побољшавају услови коришћења те имовине, а у складу 
са  Законом  о  финансирању  локалне  самоуправе  („Сл. 
гласник РС“ бр. 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013). 

Члан 3. 
На  референдуму  грађани  ће  се  изјаснити  о 

следећем питању: 
„Да  ли  сте  за  доношење  одлуке  о  увођењу 

самодоприноса у новцу за Месну заједницу Прањани за 
период од 01.07.2014. до 30.06.2019.године. 

На  гласачком  листићу  грађани  ће  се 
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или „против“. 

Члан 4. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  сматра  се 

донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја 
грађана из члана 2. ове Одлуке. 

Члан 5. 
Референдум  ће  се  спровести  од  2.  до  4.  маја 

2014.године у времену од 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 6. 
Поступак спровођења референдума вршиће се у 

складу  са  одредбама Закона  о  референдуму  и народној 
иницијативи и Статута општине Горњи Милановац. 

Члан 7. 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  ће 

Решењем  образовати  Комисију  која  ће  спровести 
референдум. 

Члан 8. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

445. 

На  основу  чланова  13.  и  15.  Закона  о 
референдуму  и  народној  иницијативи  ("Сл.гласник 
РС",бр.48/94 и 11/98) и члана 42. став 1. тачка 7. Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.16/13пречишћен  текст)  и  члана  143. 

Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Г.Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Г.М“,  бр.17/2013), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење референдума 
ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса у 

новцу за подручје МЗ Прањани 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 
референдума ради доношења Одлуке о увођењу 
самодоприноса у новцу за подручје МЗ Прањани. 

У Комисију се именују: 
1. Радовин Веселиновић, председник 
2. Костатин Станојевић, члан 
3. Дејан Браловић, члан 
4. Милољуб Вукашиновић, члан 
5. Милан Видаковић, члан 

II    Задатак  Комисије  је  да:  образује  гласачке 
одборе,  утврди  њихове  задатке,  пропише  обрасце  за 
спровођење  референдума,  одреди  гласачка  места, 
садржину,  изглед  и  број  гласачких  листића,  стара  се  о 
законитом  спровођењу  референдума,  утврди  резултате 
референдума  и  о  томе  подносе  извшетај  Скупштини 
општине и Савету МЗ Прањани и  обави друге послове 
на  спровођењу  референдума  у  складу  са  Законом  и 
Статутом општине Горњи Милановац. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

446. 

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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ „СВЕТИ САВА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Марко  Дрињаковић  из 
Горњег  Милановца,  ЈМБГ  0705986783419  дужности
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члана  Школског  одбора  Основне  школе  "Свети  Сава" 
Горњи  Милановац,  као  представник  јединице  локалне 
самоуправе. 

II  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Ивана  Јошевски  из  Горњег 
Милановца,  ул.    Кнеза  Александра  бр.113,  ЈМБГ 
2907979788412  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: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

447. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
комуналног  предузећа  „Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  кога  је  усвојио  Надзорни 
одбор  Јавног  комуналног  предузећа  „Горњи 
Милановац“,  на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014. 
године, под бројем 1200. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

448. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
финансијским  извештајем  Jавног  предузећа  за 
водоснабдевање  „Рзав“ Ариље  за  2013.  годину,  кога  је 
усвојио  Управни  одбор  ЈП  „Рзав“  Ариље,  на  седници 
одржаној  27.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  197 
1/2014. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

449. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  за  изградњу  општине  Горњи  Милановац  за 
период  1.01.  до  31.12.2013.  године,  кога  је  усвојио 
Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу општине, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 401. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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450. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа за путеве општине Горњи Милановац за 2013. 
годину,  кога  је  усвојио  Надзорни  одбор  Јавног 
предузећа  за  путеве  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  28. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 191/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

451. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  „Спортскорекреативни  центар“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Спортскорекреативни центар“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 120/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

452. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Установе  за 
културу, уметност и ваншколско образовање „Културни 
центар“  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  „Културни  центар“  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 122/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

453. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Музеја 
рудничкотаковског  краја  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Музеја  рудничкотаковског  краја,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 741/14.
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II  Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац.“ 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

454. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Библиотеке 
“Браћа  Настасијевић“    Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Библиотеке  “Браћа  Настасијевић“,  на 
седници  одржаној  25. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

455. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским 
извештајем  Туристичке  организације  општине  Горњи 

Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Туристичке  организације  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  25.  фебруара  2014. 
године, Одлуком бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

456. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Спортског 
савеза  општине  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор Спортског савеза општине Горњи Милановац, на 
седници  одржаној  7.  фебруара  2014.  године,  Одлуком 
бр. 47/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

457. 

На  основу  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.
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17/2013),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
Финансијским  извештајем  Предшколске  установе 
„Сунце“    Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  који  је 
усвојио Управни одбор Предшколске установе „Сунце“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 1061692. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

458. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  са 
Финансијским  извештајем  Центра  за  социјални  рад 
Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  које  је  усвојио 
Управни  одбор  Центра  за  социјални  рад,  на  седници 
одржаној 18. фебруара 2014. године, Одлукама бр. 403 
23 и 55123. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

459. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијском 
пословању Дома  здравља  Горњи Милановац  за  период 
01.01.31.12.2013. године, који је усвојио Управни одбор 
Дома  здравља,  на  седници  одржаној  18.  марта  2014. 
године, Одлуком бр. 2/5. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

460. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Апотеке 
Горњи  Милановац  за    2013.  годину,  који  је  усвојио 
Управни одбор Апотеке, на седници одржаној 20. марта 
2014. године, Одлуком бр. 116. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

461. 

На основу чланова 24. и 124. Статута општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи
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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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  ликвидационог 
управника Установе  у  области физичке  културе Горњи 
Милановац у ликвидацији о предузетим активностима у 
поступку  ликвидације  Установе,  као  и  почетни 
ликвидациони извештај ликвидационог управника. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

462. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Општинског 
штаба  за  ванредне  ситуације  општине  Горњи 
Милановац за 2013.годину, којег  је усвојио Општински 
штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници  одржаној  25. 
фебруара 2014. године, под бројем 1871/143. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

463. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Годишњи  план 
рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Горњи  Милановац  за  2014.  годину,  који  је  усвојио 
Општински  штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници 
одржаној  25.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  187 
1/142. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

464. 

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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ПРИХВАТА  СЕ  Одлука  Управног  одбора 
Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, број 
201/2014 од 27.03.2014. године. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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ОСТАЛА АКТА 

17. 

На основу члана 46. став 2. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 
16/2013  –  пречишћен  текст),  члана  2.,  члана  5.  став  2.  и    члана  9.  став  4.  Одлуке  о  установљењу  награда  и  других 
признања општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника о 
раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац",бр.  17/2013),  Комисија  за 
кадровска,  административна  и  мандатно  имунитетска  питања  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 15. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I Поводом Празника општине Горњи Милановац – 23. април, Дан када је у Такову 1815. године подигнут Други 
српски  устанак,  на  Свечаној  седници  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  додељују  се  општинске  награде  у 
2014.години и то: 

  ШЕСТ ЗЛАТНИХ ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и 

  ЧЕТИРИ СРЕБРНЕ ПЛАКЕТЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК". 

II Новчана награда "Таковски устанак" не додељује се у 2014. години. 

III Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА 
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 

18. 

На  основу  члана  5.  став  1.  Одлуке  o  установљењу  награда  и  других  признања  општине  Горњи  Милановац 
("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника o раду Скупштине општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник општине Горњи Милановац",  бр.  17/2013), Комисија  за  кадровска,  административна и 
мандатноимунитетска  питања Скупштине  општине  Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  15.  априла  2014.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА У 2014. ГОДИНИ 

I  ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Црвеном крсту Горњи Милановац  Ова  хуманитарна и  добровољна организација  основана  је  1876. 
године. Давање крви је добровољно, анонимно и бесплатно. Црвени крст 
Горњи  Милановац  у  оквиру  својих  јавних  овлашћења  врши 
популарисање добровољног давалаштва  крви,  и  у  сарадњи  са Службом 
за  трансфузију  крви  Опште  болнице  Горњи  Милановац,  учествује  у 
организовању  акција  добровољног  давања  крви.  У  оквиру  здравствене 
делатности,  ту  је  Промоција  здравих  стилова  живота  и  превенција
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болести  зависности,  Пројекат  „Контрола  туберкулозе“  и  др.  Једна  од 
основних области деловања Црвеног крста Србије је обука становништва 
у пружању прве помоћи у околностима свакодневних незгода у кући, на 
радном  месту  или  у  саобраћају,  али  и  за  ситуације  масовних  несрећа 
(елементарних, технолошкотехничких несрећа и ратних сукоба). Такође, 
Црвени крст је посвећен и ширењу знања о значају прве помоћи и њеном 
месту у ланцу спасавања живота. 

У  оквиру  социјалне  делатности,  ту  су  активности  у  оквиру 
Месеца  солидарности,  Програм  помоћи  пакетима  хране  и  хигијене  за 
социјално најугроженије породице у најудаљенијим сеоским срединама, 
Програм "Народних кухиња" и акција „Један пакетић пуно љубави“. 

Дугогодишњи  волонтер  Црвеног  крста  Горњи  Милановац, 
Радивије  Драгојловић,  поводом  130.  рођендана  ове  организације, 
написао  је  монографију  „ХРОНИКА  МИЛАНОВАЧКОГ  ЦРВЕНОГ 
КРСТА“. 

Милановачком аматерском позоришту  Милановачко  аматерско  позориште  у  разним  формама  организације 
постоји  од  1903.  године.  Најпре  је  било  у  оквиру  КУД  "Абрашевић", 
потом у  склопу Културног центра, а од 2003. године функционише као 
удружење  грађанана  са  циљем  да  опстане  као  позориште  снажног  и 
препознатљивог културног идентитета. Настоји да публици, првенствено 
младима открије позоришну уметност као вид комуникације и дијалога. 
Укључивање позоришне уметности у програме образовних институција, 
едукација  деце,  младих  и  одраслих,  али  и  побољшање  њиховог 
међусобног разумевања – мисија је Милановачког позоришта. 

У  протеклих  десет  година  Позориште  је  на  сцену  поставило 
тридесетак представа различитог жанра и позоришног израза. Покретачи 
су  „Школске  сцене“    фестивала  позоришног  стваралаштва  ученика 
основних и средњих школа са подручја општине Горњи Милановац. 

Потврда  томе  су  признања  и  награде  (Златни  пехар  19.  сабора 
културног стваралаштва Србије (2013), најбоља представа 10. фестивала 
варошких позоришта Србије у Пожаревцу (2014), као и глумачке награде 
"Миливојев  штап  и  шешир",  награда  за  сликовито  креирање  лика  и 
многе друге). 

Петрашину Јаковљевићу, генералном 
директору Компаније „Металац“ а.д. и 
председнику Регионалне привредне 
коморе Краљево 

Одмах након дипломирања на Машинском факултету у Београду, 
Петрашин  је  1981.  године  инжењерску  каријеру  започео  у  Металцу. 
Прешао  је  све  степенице,  од  главног  инжењера  технологије механичке 
обраде  лимова,  преко  првих  позиција  у  техничкој  припреми  и  сектору 
производње,  до  функције  генералног  директора  „Металца“  а.д.  коју  је 
преузео 1. априла 2005. 

Јаковљевић,  данас  активно  учествује  у  раду  менаџерских  и 
привредних ораганизација и асоцијација. Члан је Скупштине и Управног 
одбора  Привредне  коморе  Србије,  члан  Удружења  корпоративних 
директора,  Председник Одбора металне и електро индустрије, а био је и 
члан Управног одбора Српске асоцијације менаџера. 

Добитник  је  признања  Капетан  Миша  Настасијевић  и  златника  за 
предузетничку културу у 2006. години као најбољи менаџер у региону. 

Јовану Чековићу, власнику успешне 
ЈоМил групе, рођеном у Коштунићима 

Основну  школу  завршио  је  у  родном  селу  и  Прањанима,  а  средњу 
техничку  у  Горњем  Милановцу.  Дипломирао  је  на  Војно  техничкој 
академији  у  Загребу,  након  чега  почиње  богату  војну,  инжењерску  и
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дипломатску каријеру. Војска, дипломатија, „Југоимпорт – СДПР“ нису 
га  удаљили  од  родног  села  којем  се  увек  враћао  и  у  којем  је  заљуљао 
колевку  етно  туризма.  Као  неимар  Фабрике  здраве  хране  „Граб“, 
производњу  заснива  на  кооперацији  са  пољопривредницима  из 
Коштунића и околних села. 

Он  је,  такође,  анонимни  донатор  бројних  хуманитарних  акција. 
Породица је за њега највећи успех, а то су супруга Анка и ћерка Милица. 

Драгиши Ковачевићу, власнику и 
директору СОС канала, рођеном у 
Невадама 

Завршио је Факултет организационих наука у Београду. 
Још  као  основац  сарађивао  је  са  Дечјим  новинама,  а  афирмацију  је 
стекао  у  Студију  Б,  од  спољњег  сарадника  до  генералног  директора. 
Годинама је био уредник спортске редакције Студија Б. 

Добитник  је  награде  Златни  микрофон  Удружења  спортских 
новинара,  као  и Мајске  награде.  Објавио  је  две  књиге:  Југословенски 
фудбалски клубови и ДЕРБИ. 

Иако овај познати спортски новинар, још од 1969. године не живи у 
Горњем Милановцу, никада није заборавио свој завичај и увек и у свакој 
прилици истиче да је „РОЂЕНИ МИЛАНОВЧАНИН". 

Теодори Трифуновић, одбојкашици из 
Горњег Милановца 

Члан  сениорске  екипе  Одбојкашког  клуба  „ТаковоЗвезда 
Хелиос“, на позицији примача сервиса. Прошле године  је учествовала и 
освојила  друго  место  у  „VIP  Beach  volley  ligi  Srbije“.  Пласман  јој  је 
обезбедио  наступ  у  Репрезентацији  Србије  на  европском  првенству  за 
играчице  до  20  година  које  је  одржано  у  Бугарској,  где  је  освојила  9. 
место.  Теодора  је  носилац  признања  Спортског  савеза  „Најуспешнија 
спортисткиња општине Горњи Милановац“ за 2011. годину. 

Данас  је редован студент друге године Природно математичког 
факултета у Крагујевцу и прави пример младима да спорт и студије могу 
ићи подједнако добро. 

СРЕБРНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Месној заједници Бољковци  Некада су Бољковци имали своју општину. После Другог светског 
рата,  село  је  припадало љишкој  општини,  а  данас  је  то  једно  од  већих 
насељених  места  у  нашој  општини. Месна  заједница  Бољковци  знатну 
пажњу  и  средства  улаже  у  изградњу  и  одржавање  локалних  и 
некатегорисаних  путева,  као  и  у    реконструкцију  и  адаптацију  сеоског 
Дома културе који је центар окупљања о одржавања локалних игранки и 
других  садржаја  са  учешћем  великог  броја  младих.  У  селу  се  налази 
четворогодишња  основна  школа  и  издвојено  одељење  Предшколске 
установе „Сунце“. 

Бољковчани  се  углавном  баве  ратарством,  воћарством  и 
сточарством.  Мештани  села  упослени  су  на  пословима  изградње 
аутопута. Будући аутопут пресеца територију села. 

Ружи Пурић, професору српског језика 
и књижевности из Горњег Милановца 

Основну школу  завршила  је  на Руднику,  а  језичко  преводилачки 
смер  у  Техничкој  школи  у  Горњем  Милановцу.  Филолошки  факултет 
завршила је у Београду, смер српски језик и књижевност. 

Данас  је  запослена  је  у  Основној  школи  „Свети  Сава“  у  Горњем 
Милановцу.  Залаже  се  у  васпитнообразовном  раду  и  са  ученицима 
остварује  изванредне  резултате.  Поред  знања  које  несебично  пружа 
ученицима професорка Ружа код деце развија љубав према писаној речи 
и  свом  језику.  Као  племенита  и  вредна  особа  врши  изузетан  васпитни 
утицај на млађе генерације. 

Душку Антонијевићу, пољопривредном 
произвођачу из Љеваје 

Овај  млади  пољопривредник  обрађује  десетине  хектара  своје 
земље и исто толико земље које узима у закуп. Успешан је у производњи 
кромпира и млека. Постиже приносе  као  у Војводини. Ожењен  је, отац 
двоје деце.
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Зорици Марковић, пољопривредници из 
Семедражи 

Родом  је  из  Шарана.  Завршила  је  средњу  текстилну  школу.  У 
Модној  конфекцији  „Рудник“  радила  је  до  1997.  године.  Данас  је 
носилац пољопривредног газдинства. Поседује 14 музних крава, 6 јуница 
и матично стадо оваца од 20 грла. Њена породица, коју чине син, ћерка, 
супруг  и  свекар  обрађује  око  18  хектара  своје  земље  и  око  8  хектара 
земље које узима у закуп и једна од рекордера у производњи млека. 

II  Уручивање  Златне  и  Сребрне  плакете  "Таковски  устанак"  обавиће  се  на  свечаној  седници  Скупштине 
општине Горњи Милановац, 23. априла 2014. године, са почетком у 12 часова у Дому културе у Горњем Милановцу. 

III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“ 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 
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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

440. 

На основу члана 32. и члана 59. став 1. Закона о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.129/2007), 
члана  78.  став  1.  и  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 11. априла 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Члан 10. Одлуке о Општинској управи општине 

Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине  Горњи 
Милановац", бр. 30/2012 и 10/2013), мења се гласи: 

„Општинска управа: 
1. Припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  (у 
даљем  тексту:  Скупштина  општине),  Председник 
општине  Горњи  Милановац  (у  даљем  тексту: 
Председник  Општине)  и  Општинско  веће  општине 
Горњи Милановац (у даљем тексту: Општинско веће); 

2.  Припрема  нацрте  аката  о  прибављању, 
управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине; 

3.  Извршава  одлуке  и  друге  акте  Скупштине 
општине, Председника Општине и Општинског већа; 

4. Решава у управном поступку у првом степену 
о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 
других  организација  у  управним  стварима  из 
надлежности општине; 

5.  Обавља  послове  управног  надзора  над 
извршавањем  прописа  и  других  општих  аката 
Скупштине општине; 

6.  Извршава  законе  и  друге  прописе  чије  је 
извршавање поверено Општини; 

7.  Води  јединствену  евиденцију  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине; 

8. Обавља стручне и друге послове које утврди 
Скупштина  општине,  Председник  Општине  и 
Општинско веће; 

9.  Доставља  извештај  о  свом  раду  на 
извршавању послова  општине из  изворног делокруга  и 
поверених  послова,  Председнику  општине, 
Општинском  већу  и  Скупштини  општине  најмање 
једном годишње. 

Члан 2. 
У  члану 15.  став  1.  тачка  10.  Одлуке,  мења  се 

гласи: 
„10.  Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних пројеката, јавне набавке, праћење инвестиција 
и управљање имовином општине,“ 

Члан 3. 
У члану 22. став 1. Одлуке, додаје се тачка 8а., 

која гласи:
„8а.  евиденција  књиговодствене  вредности 

имовине општине.“ 
Члан 4. 

Члан 23. став 1. Одлуке, мења се гласи: 
„Одељење  за  имовинскоправне  послове 

обавља послове Општинске управе који се односе на: 
1.  припрему  нацрта  аката  о  прибављању, 

управљању,  коришћењу  и  располагању  имовином  коју 
користе органи општине, 

2.  вођење  јединствене  евиденције  и  попис 
непокретности у својини општине, у складу са законом, 
подзаконским актима и одлуком Скупштине општине. 

3.  експропријацију,  конверзију  права 
коришћења  непокретности  и  решавањем  других 
имовинскоправних  односа  по  Закону  о  планирању  и 
изградњи, 

4.  административни  пренос  земљишта  ради 
привођења земљишта урбанистичкој намени, 

5.  купопродају  непокретности  чији  је  носилац 
права општина Горњи Милановац, 

6.  вођење  поступка  расправљања  имовинских 
односа  насталих  самовласним  заузећем  земљишта  у 
својини општине, 

7.  враћање  земљишта  које  је  прешло  у 
друштвену својину, 

8.  закуп  и  промет  непокретности  у  јавној 
својини и 

9. друге послове у складу са Законом.“
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Члан 5. 
Члан 27. став 1. Одлуке, мења се и гласи: 
„Канцеларија  за  израду  и  реализацију 

развојних  пројеката,  јавне  набавке,  праћење 
инвестиција и управљање имовином општине: 

1. учествује у припреми и реализацији развојих 
пројеката у складу са потребама локалне заједнице: 

2.   идентификује домаће и међународне изворе 
финансијских  средстава  и  конкурише  у  погледу 
коришћења истих; 

3.  сарађује  са  органима  локалних  самоуправа, 
организацијама,  телима  и  установама  које  се  баве 
унапређењем развоја локалних заједница; 

4.  учествује  у  изради  општих  и  појединачких 
аката који могу имати утицај на привредни развој, чије 
је доношење у надлежности органа општине, 

5. прати програме Министарстава Владе РС, 
6. учествује у изради и реализацији пројеката из 

области  одрживог  развоја  (локални  економски  развој, 
заштита  животне  средине,  социјална  заштита, 
образовање, култура, инфраструктура); 

7.  сарађује  са  другим  градским  и  општинским 
управама,  надлежним  установама  и  институцијама  на 
републичком,  регионалном,  градском  и  општинском 
нивоу; 

8.  сарађује  на  реализацији  пројеката  са 
владиним и невладиним организацијама; 

9.  врши  административностручне  послове  за 
потребе  комисија  и  других  тимова  у  реализацији 
локалног економског развоја општине; 

10.  учествује  у  праћењу  инвестиција  у  свим 
фазама,  од  припреме  и  прибављања  пројектне 
документације,  преко  праћења  квалитета  и  динамике 
изградње  до  завршетка  градње,  укључујући  пријем 
радова; 

11.  обавља  нормативноправне,  стручне  и 
оперативне послове у области јавних набавки (учествује 
у  изради  конкурсне  документације,  прати  реализацију 
уговора о јавној набавци, води све потребне евиденције 
о додели јавних набавки); 

12.  саставља  извештај  за  потребе  Републичке 
управе за јавне набавке; 

13.  пружа  стручну  помоћ,  упуства  и 
инструкције  другим  буџетским  корисницима  у 
пословима везаним за јавне набавке; 

14. управља имовином општине;“ 

Члан 6. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

441. 

На основу чланова 20. и 32.   Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр.129/07),  чланова  6., 
11.  и  18.  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе 
(„Сл.гласник  РС“,бр.  62/2006,  47/2011,  93/2012  и 
99/2013),  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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
У члану 6. став 1. алинеја 3. Одлуке о локалним 

комуналним  таксама  („Службени  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр. 30/2012), мења се и гласи: 

„  из  тачке  3.,  до  15ог  у  месецу  за  претходни 
месец;“ 

Члан 2. 
У  тарифном  броју  3.,  Тарифа  локалних 

комуналних такси, у делу НАПОМЕНА, додаје се нови 
став који гласи; 

„Решење  о  одобрењу  коришћења  простора  на 
јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, обавезно садржи: 

  површину  простора  на  јавним  површинама 
или испред пословних просторија у пословне сврхе која 
је одобрена за коришћење (изражену у м2), 

 зону грађевинског земљишта у којој се налази 
простор који је одобрен за коришћење и 

  период  коришћења  простора  на  јавним 
површинама  или  испред  пословних  просторија  у 
пословне сврхе (означен у данима).“ 

Члан 3. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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442. 

На  основу  члана  89.  Закона  о  изменама  и 
допунама Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник 
РС'',  бр.  24/2011),  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007), 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  11.  априла 
2014. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАУЗЕЋЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге 

  Одлука  о  накнадама  за  коришћење  и  заузеће 
грађевинског  земљишта  која  је  донета  на  седници 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  одржаној  17. 
децембра  2008.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 30/2008), 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  18.  децембра 
2009.  године  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, бр. 26/2009) и 

  Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о 
накнадама  за  коришћење  и  заузеће  грађевинског 
земљишта  која  је  донета  на  седници  Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  одржаној  20.  маја  2011. 
године  („Сл.  гласник  општине Горњи Милановац“,  бр. 
7/2011). 

Члан 2. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

443. 

На  основу  члана  22.  Закона  о  финансирању 
локалне  самоуправе  ("Службени  гласник  РС",  бр. 

62/06,47/2011,93/2012,99/2013),  члана  27.  и  30  став  1. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Службени 
гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  16/13 
пречишћен  текст)  и  члана  143.  Пословника  о  раду 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  („Службени 
гласник  општине  Г.М“,бр.17/2013),  на  седници 
одржаној дана 11. априла 2014. године, утврдила је 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
о увођењу самодоприноса у новцу за подручје 

Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Овом Одлуком уводи се самодопринос у новцу 

за грађане који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју  Месне  заједнице  Прањани,  као  и  за  грађане 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне  заједнице  Прањани,  ако  на  том  подручју  имају 
непокретну  имовину,  а  средствима  самодоприноса  се 
побољшавају услови коришћења те имовине. 

Подручје  Месне  заједнице  Прањани  чини 
територија  насељеног  места  Прањани,  односно  КО 
Прањани  у  општини  Горњи  Милановац,  утврђена 
Законом  о  територијалној  организацији  Републике 
Србије. 

Члан 2. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу 

доноси се референдумом у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. 

Члан 3. 
Самодопринос  се  уводи  у  новцу  за  период  од 

01.07.2014. до 30.06.2019.године, по стопама и то: 

1)  2  %  на  зараде  (плате)  запослених  и  друга 
лична примања 

2) 4 % на катастарски приход од пољопривреде 
и шумарства 

3) 2 % на приходе од самосталних делатности 
4) 0,01 % на вредност непокретне имовине и то 

стамбене  и  пословне  зграде,  станови  и  пословни 
простори 

5) 0,05% на вредност непокретне имовине  коју 
чине зграде и просторије за одмор и рекреацију 

6)  1%  од  пензије  остварене  у  земљи  и 
иностранству  за  пензионере  који  добровољно  уплаћују 
самодопринос на основу писане изјаве. 

Стопа самодоприноса је пропорционална. 

Члан 4. 
Основицу за обрачун самодоприноса чине: 
1) зараде без пореза и доприноса; 
2)  примања  од  ауторских  права,  патената, 

техничких  унапређења  и  других  личних  примања 
односно прихода на  које  се  плаћа порез  у  проценту  од 
сваког оствареног бруто прихода. 

3)  катастарски  или  стварни  приход  од 
пољопривреде и шумарства; 

4) на приход од самосталне делатности и то:
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  за  обвезнике  који  воде  двојно  или  просто 
књиговодство,  основица  је  опорезива  добит  утврђена  у 
пореском билансу; 

  за  обвезнике  који  не  воде  пословне  књиге, 
основица  је  паушално  утврђен  приход,  а  који  се 
утврђује  у  складу  са  висином просечне месечне  зараде 
по запосленом у Републици, општини и граду остварене 
у  години  која  претходи  години  за  коју  се  утврђује 
паушални приход. 

5) тржишна вредност непокретности на дан 31. 
децембар  године  која  претходи  години  за  коју  се 
утврђује и плаћа порез на имовину. 

6) исплаћена пензија 

Члан 5. 
Укупна средства која ће се остварити по овој 

Одлуци износе 10.191.000,00 (десетмилионастодеве 
десетједнхиљада)  динара. 

Члан 6. 
Средства  самодоприноса  користиће  се  према 

Програму прилива и  утрошка средстава самодоприноса 
Месне  заједнице Прањани  за  период  од  01.07.2014.  до 
30.06.2019.године,  и то за следеће намене: 

  изградња  некатегорисаних  путева,  изградња 
водовода,  изградња  капеле,  реконструкција  Дома 
културе и изградња свлачионице на игралишту. 

Члан 7. 
Новчана средства која се прикупљају на основу 

Одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  приход  су 
буџета  општине  Г.Милановац  и  строго  су  наменског 
карактера,  а  као  таква  подлежу  контроли  у  складу  са 
законом. 

Члан 8. 
Самодопринос  на  зараде  и  лична  примања 

доспева  за  плаћање  приликом  сваке  исплате 
одговарајућих  прихода,  а  обавеза  је  исплатиоца  да 
приликом  сваке  исплате  одговарајућег  прихода 
обрачуна  и  уплати  самодопринос  на  тај  приход,  а  из 
пензија приликом њиховог обрачуна. 

Обавеза  плаћања  самодоприноса    на 
катастарски  приход  и  на  вредност  имовине  доспева 
квартално  (15.  фебруара;  15  маја;  15.  августа  и  15. 
новембра)  а  утврђује  се  решењем Општинске  управе   
Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Обавеза плаћања самодоприноса на приходе од 
самосталне  делатности  доспева  15.  у  месецу  за 
претходни  месец  а  утврђује  се  решењем  Општинске 
управе  Пореско одељење, на годишњем нивоу. 

Члан 9. 
У  погледу  начина  утврђивања  самодоприноса, 

обрачунавања,  застарелости,  наплате,  рокова  за 
плаћање,  обрачуна  камате  и  осталог што  није  посебно 
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 10. 
Од обавезе самодоприноса ослобађају се: 
1)  запослени  у  периоду  у  ком  примају 

минималну зараду, 

2) лица која примају сталну социјалну помоћ, 
3) као и остала лица чија су примања и имовина 

изузети од опорезивања. 

Члан 11. 
Савет месне заједнице је у обавези да на начин 

уређен  законом  после  израде  завршног  рачуна  за 
претходну  годину  информише  грађане  о  оствареним  и 
утрошеним средствима самодоприноса по овој одлуци. 

Члан 12. 
У случају  да се  утврђени износ  самодоприноса 

из  члана  5.  ове  Одлуке  наплати  пре  истека  трајања 
самодоприноса,  Савет МЗ Прањани ће  својом  одлуком 
прекинути даљу наплату и  о томе известити уплатиоце 
и са њима сачинити споразум о враћању средстава која 
су уплаћена изнад износа који је утврђен овом Одлуком. 

Члан 13. 
Стручне  и  административне  послове  око 

самодоприноса  врши  Општинска  управа  општине 
Горњи Милановац  Одељење за привреду и финансије. 

Еведенција  о  средствима  самодорпиноса  води 
се у складу са Законом. 

Члан 14. 
Референдум  за  подручје  МЗ  Прањани  ради 

изјашњавања  грађана  о  предлогу  одлуке  о  увођењу 
самодоприноса у новцу за МЗ Прањани спровешће се од 
2. до 4. маја 2014.године у времену 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 15. 
Овај Предлог одлуке  објавиће се  у Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац. 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

444. 

На  основу  члана  10.  Закона  о  референдуму  и 
народној  иницијативи  („Сл.  гласник  РС“  бр.  48/94  и 
11/98),  члана  27.  и  члана  42.  став  1.  тачка  7.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“, бр.16/13пречишћен текст) и члана 
143.  Пословника  о  раду  Скупштине  општине 
Г.Милановац  („Службени  гласник  општине 
Г.М“,бр.17/2013),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  11.  априла  2014. 
године,  донела  је 

ОДЛУКУ 
о расписивању референдума ради доношења 
Одлуке о увођењу самодоприноса у новцу за 

подручје Месне заједнице Прањани 

Члан 1. 
Поводом  иницијативе  Савета  Месне  заједнице 

Прањани  расписује  се  референдум  за  подручје  Месне
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заједнице  Прањани  ради  изјашњавања  грађана  о 
Предлогу  одлуке  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  за 
Месну заједницу Прањани.

Члан 2. 
Одлуку  о  увођењу  самодоприноса  доносе 

грађани  који  имају  изборно  право  и  пребивалиште  на 
подручју на коме се средства прикупљају, као и грађани 
који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
на  коме  се  средства  прикупљају,  ако  на  том  подручју 
имају  непокретну  имовину,  а  сведствима  се 
побољшавају услови коришћења те имовине, а у складу 
са  Законом  о  финансирању  локалне  самоуправе  („Сл. 
гласник РС“ бр. 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013). 

Члан 3. 
На  референдуму  грађани  ће  се  изјаснити  о 

следећем питању: 
„Да  ли  сте  за  доношење  одлуке  о  увођењу 

самодоприноса у новцу за Месну заједницу Прањани за 
период од 01.07.2014. до 30.06.2019.године. 

На  гласачком  листићу  грађани  ће  се 
изјашњавати заокруживањем речи: „за“ или „против“. 

Члан 4. 
Одлука  о  увођењу  самодоприноса  сматра  се 

донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја 
грађана из члана 2. ове Одлуке. 

Члан 5. 
Референдум  ће  се  спровести  од  2.  до  4.  маја 

2014.године у времену од 7,00 до 19,00 часова. 

Члан 6. 
Поступак спровођења референдума вршиће се у 

складу  са  одредбама Закона  о  референдуму  и народној 
иницијативи и Статута општине Горњи Милановац. 

Члан 7. 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  ће 

Решењем  образовати  Комисију  која  ће  спровести 
референдум. 

Члан 8. 
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

445. 

На  основу  чланова  13.  и  15.  Закона  о 
референдуму  и  народној  иницијативи  ("Сл.гласник 
РС",бр.48/94 и 11/98) и члана 42. став 1. тачка 7. Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М",бр.16/13пречишћен  текст)  и  члана  143. 

Пословника  о  раду  Скупштине  општине  Г.Милановац 
(„Службени  гласник  општине  Г.М“,  бр.17/2013), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење референдума 
ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса у 

новцу за подручје МЗ Прањани 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 
референдума ради доношења Одлуке о увођењу 
самодоприноса у новцу за подручје МЗ Прањани. 

У Комисију се именују: 
1. Радовин Веселиновић, председник 
2. Костатин Станојевић, члан 
3. Дејан Браловић, члан 
4. Милољуб Вукашиновић, члан 
5. Милан Видаковић, члан 

II    Задатак  Комисије  је  да:  образује  гласачке 
одборе,  утврди  њихове  задатке,  пропише  обрасце  за 
спровођење  референдума,  одреди  гласачка  места, 
садржину,  изглед  и  број  гласачких  листића,  стара  се  о 
законитом  спровођењу  референдума,  утврди  резултате 
референдума  и  о  томе  подносе  извшетај  Скупштини 
општине и Савету МЗ Прањани и  обави друге послове 
на  спровођењу  референдума  у  складу  са  Законом  и 
Статутом општине Горњи Милановац. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

446. 

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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ „СВЕТИ САВА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

КАО ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

I  РАЗРЕШАВА  СЕ  Марко  Дрињаковић  из 
Горњег  Милановца,  ЈМБГ  0705986783419  дужности



B Br ro oj j 7 7/ /2 20 01 14 4 S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 6 6 

члана  Школског  одбора  Основне  школе  "Свети  Сава" 
Горњи  Милановац,  као  представник  јединице  локалне 
самоуправе. 

II  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Ивана  Јошевски  из  Горњег 
Милановца,  ул.    Кнеза  Александра  бр.113,  ЈМБГ 
2907979788412  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: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

447. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
комуналног  предузећа  „Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  кога  је  усвојио  Надзорни 
одбор  Јавног  комуналног  предузећа  „Горњи 
Милановац“,  на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014. 
године, под бројем 1200. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

448. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
финансијским  извештајем  Jавног  предузећа  за 
водоснабдевање  „Рзав“ Ариље  за  2013.  годину,  кога  је 
усвојио  Управни  одбор  ЈП  „Рзав“  Ариље,  на  седници 
одржаној  27.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  197 
1/2014. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

449. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  за  изградњу  општине  Горњи  Милановац  за 
период  1.01.  до  31.12.2013.  године,  кога  је  усвојио 
Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу општине, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 401. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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450. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа за путеве општине Горњи Милановац за 2013. 
годину,  кога  је  усвојио  Надзорни  одбор  Јавног 
предузећа  за  путеве  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  28. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 191/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

451. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Jавног 
предузећа  „Спортскорекреативни  центар“  Горњи 
Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Спортскорекреативни центар“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 120/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

452. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Установе  за 
културу, уметност и ваншколско образовање „Културни 
центар“  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Установе  за  културу,  уметност  и  ваншколско 
образовање  „Културни  центар“  Горњи  Милановац,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 122/14.

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

453. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Музеја 
рудничкотаковског  краја  Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Музеја  рудничкотаковског  краја,  на 
седници  одржаној  26. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 741/14.
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II  Закључак  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац.“ 

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

454. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Библиотеке 
“Браћа  Настасијевић“    Горњи  Милановац  за  2013. 
годину  са  Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио 
Управни  одбор  Библиотеке  “Браћа  Настасијевић“,  на 
седници  одржаној  25. фебруара  2014.  године, Одлуком 
бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

455. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским 
извештајем  Туристичке  организације  општине  Горњи 

Милановац  за  2013.  годину,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Туристичке  организације  општине  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  25.  фебруара  2014. 
године, Одлуком бр. 372/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

456. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Спортског 
савеза  општине  Горњи  Милановац  за  2013.  годину  са 
Финансијским  извештајем,  који  је  усвојио  Управни 
одбор Спортског савеза општине Горњи Милановац, на 
седници  одржаној  7.  фебруара  2014.  године,  Одлуком 
бр. 47/14. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

457. 

На  основу  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.
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17/2013),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  са 
Финансијским  извештајем  Предшколске  установе 
„Сунце“    Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  који  је 
усвојио Управни одбор Предшколске установе „Сунце“, 
на  седници  одржаној  27.  фебруара  2014.  године, 
Одлуком бр. 1061692. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

458. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  са 
Финансијским  извештајем  Центра  за  социјални  рад 
Горњи  Милановац  за  2013.  годину,  које  је  усвојио 
Управни  одбор  Центра  за  социјални  рад,  на  седници 
одржаној 18. фебруара 2014. године, Одлукама бр. 403 
23 и 55123. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

459. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијском 
пословању Дома  здравља  Горњи Милановац  за  период 
01.01.31.12.2013. године, који је усвојио Управни одбор 
Дома  здравља,  на  седници  одржаној  18.  марта  2014. 
године, Одлуком бр. 2/5. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

460. 

На  основу  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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  пословању  Апотеке 
Горњи  Милановац  за    2013.  годину,  који  је  усвојио 
Управни одбор Апотеке, на седници одржаној 20. марта 
2014. године, Одлуком бр. 116. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

461. 

На основу чланова 24. и 124. Статута општине 
Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи
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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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  ликвидационог 
управника Установе  у  области физичке  културе Горњи 
Милановац у ликвидацији о предузетим активностима у 
поступку  ликвидације  Установе,  као  и  почетни 
ликвидациони извештај ликвидационог управника. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

462. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  УСВАЈА  СЕ  Извештај  о  раду  Општинског 
штаба  за  ванредне  ситуације  општине  Горњи 
Милановац за 2013.годину, којег  је усвојио Општински 
штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници  одржаној  25. 
фебруара 2014. године, под бројем 1871/143. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

463. 

На основу 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  11.  априла  2014. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Годишњи  план 
рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Горњи  Милановац  за  2014.  годину,  који  је  усвојио 
Општински  штаб  за  ванредне  ситуације,  на  седници 
одржаној  25.  фебруара  2014.  године,  под  бројем  187 
1/142. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

464. 

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 11. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I  ПРИХВАТА  СЕ  Одлука  Управног  одбора 
Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, број 
201/2014 од 27.03.2014. године. 

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

Број: 20625/2014 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р.
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ОСТАЛА АКТА 

17. 

На основу члана 46. став 2. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 
16/2013  –  пречишћен  текст),  члана  2.,  члана  5.  став  2.  и    члана  9.  став  4.  Одлуке  о  установљењу  награда  и  других 
признања општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника о 
раду  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.  гласник  општине  Горњи  Милановац",бр.  17/2013),  Комисија  за 
кадровска,  административна  и  мандатно  имунитетска  питања  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 15. априла 2014. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I Поводом Празника општине Горњи Милановац – 23. април, Дан када је у Такову 1815. године подигнут Други 
српски  устанак,  на  Свечаној  седници  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  додељују  се  општинске  награде  у 
2014.години и то: 

  ШЕСТ ЗЛАТНИХ ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и 

  ЧЕТИРИ СРЕБРНЕ ПЛАКЕТЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК". 

II Новчана награда "Таковски устанак" не додељује се у 2014. години. 

III Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА 
И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 

18. 

На  основу  члана  5.  став  1.  Одлуке  o  установљењу  награда  и  других  признања  општине  Горњи  Милановац 
("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/2009) и члана 67. Пословника o раду Скупштине општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник општине Горњи Милановац",  бр.  17/2013), Комисија  за  кадровска,  административна и 
мандатноимунитетска  питања Скупштине  општине  Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  15.  априла  2014.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА У 2014. ГОДИНИ 

I  ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Црвеном крсту Горњи Милановац  Ова  хуманитарна и  добровољна организација  основана  је  1876. 
године. Давање крви је добровољно, анонимно и бесплатно. Црвени крст 
Горњи  Милановац  у  оквиру  својих  јавних  овлашћења  врши 
популарисање добровољног давалаштва  крви,  и  у  сарадњи  са Службом 
за  трансфузију  крви  Опште  болнице  Горњи  Милановац,  учествује  у 
организовању  акција  добровољног  давања  крви.  У  оквиру  здравствене 
делатности,  ту  је  Промоција  здравих  стилова  живота  и  превенција
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болести  зависности,  Пројекат  „Контрола  туберкулозе“  и  др.  Једна  од 
основних области деловања Црвеног крста Србије је обука становништва 
у пружању прве помоћи у околностима свакодневних незгода у кући, на 
радном  месту  или  у  саобраћају,  али  и  за  ситуације  масовних  несрећа 
(елементарних, технолошкотехничких несрећа и ратних сукоба). Такође, 
Црвени крст је посвећен и ширењу знања о значају прве помоћи и њеном 
месту у ланцу спасавања живота. 

У  оквиру  социјалне  делатности,  ту  су  активности  у  оквиру 
Месеца  солидарности,  Програм  помоћи  пакетима  хране  и  хигијене  за 
социјално најугроженије породице у најудаљенијим сеоским срединама, 
Програм "Народних кухиња" и акција „Један пакетић пуно љубави“. 

Дугогодишњи  волонтер  Црвеног  крста  Горњи  Милановац, 
Радивије  Драгојловић,  поводом  130.  рођендана  ове  организације, 
написао  је  монографију  „ХРОНИКА  МИЛАНОВАЧКОГ  ЦРВЕНОГ 
КРСТА“. 

Милановачком аматерском позоришту  Милановачко  аматерско  позориште  у  разним  формама  организације 
постоји  од  1903.  године.  Најпре  је  било  у  оквиру  КУД  "Абрашевић", 
потом у  склопу Културног центра, а од 2003. године функционише као 
удружење  грађанана  са  циљем  да  опстане  као  позориште  снажног  и 
препознатљивог културног идентитета. Настоји да публици, првенствено 
младима открије позоришну уметност као вид комуникације и дијалога. 
Укључивање позоришне уметности у програме образовних институција, 
едукација  деце,  младих  и  одраслих,  али  и  побољшање  њиховог 
међусобног разумевања – мисија је Милановачког позоришта. 

У  протеклих  десет  година  Позориште  је  на  сцену  поставило 
тридесетак представа различитог жанра и позоришног израза. Покретачи 
су  „Школске  сцене“    фестивала  позоришног  стваралаштва  ученика 
основних и средњих школа са подручја општине Горњи Милановац. 

Потврда  томе  су  признања  и  награде  (Златни  пехар  19.  сабора 
културног стваралаштва Србије (2013), најбоља представа 10. фестивала 
варошких позоришта Србије у Пожаревцу (2014), као и глумачке награде 
"Миливојев  штап  и  шешир",  награда  за  сликовито  креирање  лика  и 
многе друге). 

Петрашину Јаковљевићу, генералном 
директору Компаније „Металац“ а.д. и 
председнику Регионалне привредне 
коморе Краљево 

Одмах након дипломирања на Машинском факултету у Београду, 
Петрашин  је  1981.  године  инжењерску  каријеру  започео  у  Металцу. 
Прешао  је  све  степенице,  од  главног  инжењера  технологије механичке 
обраде  лимова,  преко  првих  позиција  у  техничкој  припреми  и  сектору 
производње,  до  функције  генералног  директора  „Металца“  а.д.  коју  је 
преузео 1. априла 2005. 

Јаковљевић,  данас  активно  учествује  у  раду  менаџерских  и 
привредних ораганизација и асоцијација. Члан је Скупштине и Управног 
одбора  Привредне  коморе  Србије,  члан  Удружења  корпоративних 
директора,  Председник Одбора металне и електро индустрије, а био је и 
члан Управног одбора Српске асоцијације менаџера. 

Добитник  је  признања  Капетан  Миша  Настасијевић  и  златника  за 
предузетничку културу у 2006. години као најбољи менаџер у региону. 

Јовану Чековићу, власнику успешне 
ЈоМил групе, рођеном у Коштунићима 

Основну  школу  завршио  је  у  родном  селу  и  Прањанима,  а  средњу 
техничку  у  Горњем  Милановцу.  Дипломирао  је  на  Војно  техничкој 
академији  у  Загребу,  након  чега  почиње  богату  војну,  инжењерску  и
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дипломатску каријеру. Војска, дипломатија, „Југоимпорт – СДПР“ нису 
га  удаљили  од  родног  села  којем  се  увек  враћао  и  у  којем  је  заљуљао 
колевку  етно  туризма.  Као  неимар  Фабрике  здраве  хране  „Граб“, 
производњу  заснива  на  кооперацији  са  пољопривредницима  из 
Коштунића и околних села. 

Он  је,  такође,  анонимни  донатор  бројних  хуманитарних  акција. 
Породица је за њега највећи успех, а то су супруга Анка и ћерка Милица. 

Драгиши Ковачевићу, власнику и 
директору СОС канала, рођеном у 
Невадама 

Завршио је Факултет организационих наука у Београду. 
Још  као  основац  сарађивао  је  са  Дечјим  новинама,  а  афирмацију  је 
стекао  у  Студију  Б,  од  спољњег  сарадника  до  генералног  директора. 
Годинама је био уредник спортске редакције Студија Б. 

Добитник  је  награде  Златни  микрофон  Удружења  спортских 
новинара,  као  и Мајске  награде.  Објавио  је  две  књиге:  Југословенски 
фудбалски клубови и ДЕРБИ. 

Иако овај познати спортски новинар, још од 1969. године не живи у 
Горњем Милановцу, никада није заборавио свој завичај и увек и у свакој 
прилици истиче да је „РОЂЕНИ МИЛАНОВЧАНИН". 

Теодори Трифуновић, одбојкашици из 
Горњег Милановца 

Члан  сениорске  екипе  Одбојкашког  клуба  „ТаковоЗвезда 
Хелиос“, на позицији примача сервиса. Прошле године  је учествовала и 
освојила  друго  место  у  „VIP  Beach  volley  ligi  Srbije“.  Пласман  јој  је 
обезбедио  наступ  у  Репрезентацији  Србије  на  европском  првенству  за 
играчице  до  20  година  које  је  одржано  у  Бугарској,  где  је  освојила  9. 
место.  Теодора  је  носилац  признања  Спортског  савеза  „Најуспешнија 
спортисткиња општине Горњи Милановац“ за 2011. годину. 

Данас  је редован студент друге године Природно математичког 
факултета у Крагујевцу и прави пример младима да спорт и студије могу 
ићи подједнако добро. 

СРЕБРНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Месној заједници Бољковци  Некада су Бољковци имали своју општину. После Другог светског 
рата,  село  је  припадало љишкој  општини,  а  данас  је  то  једно  од  већих 
насељених  места  у  нашој  општини. Месна  заједница  Бољковци  знатну 
пажњу  и  средства  улаже  у  изградњу  и  одржавање  локалних  и 
некатегорисаних  путева,  као  и  у    реконструкцију  и  адаптацију  сеоског 
Дома културе који је центар окупљања о одржавања локалних игранки и 
других  садржаја  са  учешћем  великог  броја  младих.  У  селу  се  налази 
четворогодишња  основна  школа  и  издвојено  одељење  Предшколске 
установе „Сунце“. 

Бољковчани  се  углавном  баве  ратарством,  воћарством  и 
сточарством.  Мештани  села  упослени  су  на  пословима  изградње 
аутопута. Будући аутопут пресеца територију села. 

Ружи Пурић, професору српског језика 
и књижевности из Горњег Милановца 

Основну школу  завршила  је  на Руднику,  а  језичко  преводилачки 
смер  у  Техничкој  школи  у  Горњем  Милановцу.  Филолошки  факултет 
завршила је у Београду, смер српски језик и књижевност. 

Данас  је  запослена  је  у  Основној  школи  „Свети  Сава“  у  Горњем 
Милановцу.  Залаже  се  у  васпитнообразовном  раду  и  са  ученицима 
остварује  изванредне  резултате.  Поред  знања  које  несебично  пружа 
ученицима професорка Ружа код деце развија љубав према писаној речи 
и  свом  језику.  Као  племенита  и  вредна  особа  врши  изузетан  васпитни 
утицај на млађе генерације. 

Душку Антонијевићу, пољопривредном 
произвођачу из Љеваје 

Овај  млади  пољопривредник  обрађује  десетине  хектара  своје 
земље и исто толико земље које узима у закуп. Успешан је у производњи 
кромпира и млека. Постиже приносе  као  у Војводини. Ожењен  је, отац 
двоје деце.
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Зорици Марковић, пољопривредници из 
Семедражи 

Родом  је  из  Шарана.  Завршила  је  средњу  текстилну  школу.  У 
Модној  конфекцији  „Рудник“  радила  је  до  1997.  године.  Данас  је 
носилац пољопривредног газдинства. Поседује 14 музних крава, 6 јуница 
и матично стадо оваца од 20 грла. Њена породица, коју чине син, ћерка, 
супруг  и  свекар  обрађује  око  18  хектара  своје  земље  и  око  8  хектара 
земље које узима у закуп и једна од рекордера у производњи млека. 

II  Уручивање  Златне  и  Сребрне  плакете  "Таковски  устанак"  обавиће  се  на  свечаној  седници  Скупштине 
општине Горњи Милановац, 23. априла 2014. године, са почетком у 12 часова у Дому културе у Горњем Милановцу. 

III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“ 

Број: 20632/2014 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 
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