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ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК  
ООППШШТТИИННЕЕ  ГГООРРЊЊИИ  ММИИЛЛААННООВВААЦЦ  

 
 

 АКТА 
 ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
 1. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
БРОЈ: 1- 50-1/2016 
23.05.2016. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007), 
члана 58. став 1. тачка 22.   Статута општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Г. 
Милановац“, број 28/2014 – пречишћен текст) и члана  
7. Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу („Службени гласник општине Г. 
Милановац“, број 9/2015 )  доносим 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисија за решавање 
захтева за остваривање права на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу у  следећем саставу : 
 

1. др Иван Белић, специјалиста гинекологије и 
акушерства у Дому здравља Горњи 
Милановац, за председника Комисије, 
 
а за чланове Комисије: 
 

2. др Сања Ђуровић, доктор медицине у  Дому 
здравља Горњи Милановац, за  члана;  

3. др Љубица Рашић,  клинички психолог у 
Општој болници Горњи Милановац, за 
члана; 

4. Љиљана Тешић, дипломирани правник, 
начелник Одељења за друштвене 
делатности Општинске управе општине 
Горњи Милановац, за члана и 

5. Јелена Јовановић, дипломирани демограф, 
запослена у Општинској управи општине 
Горњи Милановац, за члана. 

 
 II  Задатак Комисије је да разматра поднете 
захтеве за остваривање права на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу, сачини мишљење и предложи 
Председнику општине да донесе решење по сваком 
захтеву појединачно, а на начин, поступак и према 
критеријумима прописаним Одлуком о остваривању 
права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и 
Правилником о критеријумима за остваривање права на 
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу.  
 
 III  Доношењем овог решења, престаје да важи 
решење Председника општине Горњи Милановац, број: 
1-50-1/2015 од 14.07.2015. године. 
 
 IV  Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 
  
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић,с.р. 
 
                                                                                                              

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
 1. 

На основу члана 6. и члана 17. Закона о полицији 
(„Службени гласник РС", број:101/2005, 63/2009), члана 
13. став 5. и члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/2014 - др. 
закон), члана 61. Статута општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник Општине Горњи Милановац”, број 
28/2014 – пречишћен текст), члана 4, 25. и 26. Одлуке о 
општинском већу Општине Горњи Милановац 
("Службени гласник Општине Горњи Милановац", број 
24/08 и 3/11) и члана 28. и 29. Пословника Општинског 
већа општине Горњи Милановац („Службени гласник 
Општине Горњи Милановац", број 28/08 и 4/11) 
Општинско веће Општине Горњи Милановац на 
седници одржаној  19.маја 2016. године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност Општине 
Горњи Милановац као радно тело Општинског већа 
општине Горњи Милановац ради разматрања и 
проучавања питања везаних за превенцију безбедности 
на територији Општине Горњи Милановац и које пружа 
стручну помоћ Општинском већу Општине Горњи 
Милановац и Председнику Општине Горњи Милановац 
у питањима из области безбедности. 

 
II У Савет за безбедност Општине Горњи 

Милановац именују се: 
 
1. Дејан Ковачевић, Председник Општине Горњи 

Милановац, за председника 
2. Јадранка Достанић, заменик Председника 

Општине Горњи Милановац, за заменика председника 
3. Александар Јевтовић, председник Скупштине 

општине Горњи Милановац, за члана 
4. Душан Дражовић, члан Општинског већа 

Општине Горњи Милановац, задужен за област 
безбедности и деловања у ванредним ситуацијама, за 
члана 

5. Душан Марковић, начелник Полицијске 
станице Горњи Милановац, за члана 

6. Ненад Матовић, начелник Одељења БИА 
Чачак, за члана 

7. Потпуковник Недељко Планојевић, командант 
Гарнизона Војске Србије Горњи Милановац, за члана 

8. Душан Љутић, председник Основног суда у 
Горњем Милановцу, за члана 

9. Милена Вељовић, јавни тужилац Основног 
јавног тужилаштва у Горњем Милановцу, за члана 

10. Мила Лазаревић, председник Прекршајног суда 
у Горњем Милановцу, за члана 

11. Др Миро Лазаревић,члан Општинског већа, за 
члана 

12. Радован Дрињаковић, директор Центра за 
социјални рад Горњи Милановац, за члана 

13. Небојша Ивовић, секретар Црвеног крста 
Горњи Милановац, за члана 

 
III Задатак Савета за безбедност Општине Горњи 

Милановац је да у складу са Законом и Статутом 
Општине Горњи Милановац разматра и проучава 
питања везана за превенцију безбедности на територији 
Општине Горњи Милановац, припрема и предлаже 
доношење мера за побољшање заштите и сигурности 
грађана Општине Горњи Милановац, врши анализу и 
утврђивање проблема који утичу на безбедност грађана, 
ради на изради и имплементацији пројеката превенције 
којима се делује на поједине безбедносне проблеме у 
локалној заједници. 
 

Савет за безбедност Општине Горњи Милановац 
се не бави питањима која су у надлежности 
Општинског штаба за ванредне ситуације Општине 
Горњи Милановац, а у складу са Законом о ванредним 
ситуацијама. 

Савет у циљу реализације својих задатака може 
образовати тимове састављене од стручњака који су 
специјалисти за поједине аспекте проблема. 

О својим иницијативама, ставовима, предлозима и 
препорукама Савет обавештава Општинско веће 
Општине Горњи Милановац, јавност и друга правна и 
физичка лица на територији Општине Горњи 
Милановац. 

 
IV Стручне и административне послове за потребе 

Савета  за безбедност Општине Горњи Милановац 
обавља Одељење за скупштинске послове Општинске 
управе Општине Горњи Милановац. 

  
V Савет за безбедност Општине Горњи Милановац 

доноси Пословник о раду, којим се ближе уређује 
начин рада Савета, начин сазивања и одржавања 
седница, начин информисања јавности о свом раду као 
и друга питања од значаја за рад Савета. 

 
VI  Рад Савета за безбедност Општине Горњи 

Милановац је јаван. 
 Јавност рада Савета се обезбеђује, одржавањем 

конференција за штампу, издавањем саопштења, као и 
на други погодан начин за информисање грађана. 

 
VII Чланови Савета за свој рад не примају никакву 

финансијску надокнаду. 
 
VIII Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење Општинског већа о образовању Савета за 
безбедност Општине Горњи Милановац као радно тело 
Општинског већа општине Горњи Милановац ради 
разматрања и проучавања питања везаних за 
превенцију безбедности на територији Општине Горњи 
Милановац и које пружа стручну помоћ Општинском 
већу Општине Горњи Милановац и Председнику 
Општине Горњи Милановац у питањима из области 
безбедности, број: 3-06/145-15.  од 23.11.2015.године. 

 
        IX Ово  Решење објавити у „Службеном 

гласнику Општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:3-06-38/2016. од 19.05.2016. године. 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић,с.р. 
 

 2. 

На основу члана 61. Статута општине Горњи 
Милановац ("Службени гласник општине Г. 
Милановац", број 28/2014 - пречишћен текст), члана 4. и 
26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Г. 
Милановац“, број 24/2008), члана 2. став 3. Одлуке о 
образовању Савета за запошљавање општине Горњи 
Милановац („Сл. гласник општине Г. Милановац“, број 
18/2015), а у вези са чланом 28. став 3. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(„Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010), Општинско 
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веће општине Горњи Милановац, на седници одржаној  
19.маја 2016. године , донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  

 
I ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за запошљавање општине 

Горњи Милановац као саветодавно радно тело за 
планирање и спровођење локалне политике 
запошљавања и јачање веза између различитих 
социјалних партнера и нивоа одлучивања у складу са 
националном стратегијом запошљавања, локалним 
стратешким документима и програмима запошљавања 
на локалном нивоу, у следећем саставу:  

 
1. Дејан Ковачевић, Председник општине Горњи 

Милановац, за председника Савета;  
2. Јадранка Достанић, заменик председника општине 

за члана, 
3. Александар Јевтовић, председник Скупштине 

општине Г.Милановац, за члана;  
4.   Ђуро Ћук, члан Општинског већа, за члана, 
5.  Мирослав Радовановић, директор предузећа „Фока“ 
Горњи Милановац, за члана;  
6.   Јелка Весковић, координатор Националне службе за 
запошљавање – Филијала Чачак – 
     Испостава Горњи Милановац, за члана;  
7.  Слађана Ђорђевић, саветник за запошљавање у 
Националној служби за запошљавање – 
     Филијала Чачак – испостава Горњи Милановац, за 
члана;  
8. Јелена Јовановић, представник Канцеларије за младе 
општине Горњи Милановац, за члана,  
9.  Бојан Миловановић, представник НВО сектора – 
удружења грађана „ГМ Оптимист“ Горњи 
      Милановац, за члана;  
10. Тања Брковић, социјални радник Центра за 
социјални рад општине Горњи Милановац, за члана  
 
II Задатак Савета је:  

1. Анализа развојних потенцијала и слабости у 
локалној заједници, анализа стања и потреба на 
тржишту рада, дефинисање развојних могућности за 
запошљавање на локалном нивоу, а на основу 
достављених извештаја стања и потреба локалног 
тржишта и оцене ефеката примењених мера активне 
политике запошљавања у претходном периоду, посебно 
узимајући у обзир специфичне потребе група 
незапослених лица.  

2. Активна сарадња са телом/службом/одељењем у 
локалној самоуправи које припрема предлог документа 
Локалног акционог плана запошљавања и активно 
учешће у његовој изради, кроз: дефинисање предлога 
циљева и приоритета политике запошљавања на 
локалном нивоу, утврђивање предлога мера и 
активности за остваривање постављених приоритета и 
циљева, утврђивање предлога људских и финансијских 
ресурса за њихову имплементацију, идентификацију 
носилаца активности, дистрибуцију одговорности и 
обезбеђивање механизама за праћење прогреса и утицаја 
мера. Посебна пажња приликом дефинисања приоритета 

и мера ће бити посвећена групама и лицима која имају 
већи ризик од дугорочне незапослености.  

3.Давање мишљења и препорука надлежним 
органима града/општине у вези са питањима од 
интереса за запошљавање и развој људских ресурса, на 
основу ширег дијалога и обављених консултација са 
локалним актерима, чије интересе заступа.  

4. Спровођење мониторинга и евалуације примене 
локалног акционог плана запошљавања, а посебно 
евалуације ефеката усвојених мера активне политике 
запошљавања у складу са постављеним индикаторима 
на основу тромесечних извештаја надлежних органа за 
имплементацију Локалног акционог плана 
запошљавања.  

5. Препознавање и интеграција иницијатива и 
програма за запошљавање на локалном нивоу 
укључујући и иницијативе у оквиру међународних 
пројеката,  

6. Континуирано прикупљање података о 
незапосленим младима и другим тешко запошљивим 
лицима кроз истраживања о положају и потребама 
младих и других тешко запошљивих лица, 

7. Давање мишљења и препорука о издвајању 
средстава из буџета локалне самоуправе за мере 
политике запошљавања које нису финансиране из 
других извора, укључујући и учешће у међународним 
пројектима и донацијама.  

 8. Подношење извештаја о раду, по захтеву 
оснивача.  

 9.Давање мишљења о годишњем извештају о 
реализацији локалног акционог плана за запошљавање 
који садржи индикаторе о извршеним мерама у 
претходном периоду.  
 
III Обавезују се сви органи локалне самоуправе, сва 
јавна предузећа и установе као и други привредни 
субјекти да Савету ставе на располагање сву потребну 
документацију, као и своје програме развоја, да дају 
потребна објашњења, како би се омогућио ефикасан рад 
Савета.  
 
IV Доношењем овог Решења, ставља се ван снаге 
Решење  Општинског већа општине  о образовању 
Савета за запошљавање општине Горњи Милановац, 
број:3-06-128/2015 од 13.10.2015. године.  
 
V Ово решење објавити у „ Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“.  
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:3-06-38/2016. од 19.05.2016. године. 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић,с.р. 

 
 3. 
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На основу члана 61. Статута општине Горњи 
Милановац („Сл.гласник општине Г.Милановац“,број 
28/2014.-пречишћен текст), и чланова  4.,25. и 26. 
Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац 
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“,бр.24/08), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној  19.маја 2016.године, донело је 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за разматрање 
питања припајања Јавног предузећа за путеве општине 
Горњи Милановац Јавном предузећу за изградњу 
општине Горњи Милановац, у следећем саставу: 
 
 1. Душан Дражовић, члан Општинског већа за 
председника Радне групе,  
 а за чланове: 
 2. Александар Јевтовић, председник Скупштине 
општине Горњи Милановац,  
 3. Марија Филиповић, шеф Одсека за 
инспекцијске послове, 
 4. Марија Аћимовић-Драгутиновић, запослена у 
ЈП за изградњу општине, 
 5. Исаило Тодоровић, секретар Општинског већа. 
 
 II Задатак радне групе је да припреми и изради 
нацрт одговарајућих аката по питању припајања Јавног 
предузећа за путеве општине Горњи Милановац Јавном 
предузећу за изградњу општине Горњи Милановац и 
нацрт таквог акта упути надлежним органима општине 
на разматрање и усвајање.  
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:3-06-38/2016. од 19.05.2016. године. 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић,с.р. 

 
 4. 

 
На основу члана 61. Статута општине Горњи 

Милановац („Сл.гласник општине Г.Милановац“,број 
28/2014.-пречишћен текст), и чланова  4.,25. и 26. 
Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац 
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“,бр.24/08), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној  19.маја  2016.године, донело је 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за припрему и 
израду Нацрта нове Одлуке о Општинској управи 
општине Горњи Милановац, у следећем саставу: 
 

 1. Александар Јевтовић, председник Скупштине 
општине, за председника Радне групе,  
 а за чланове: 
 2. Биљана Пауновић, начелник Одељења за 
скупштинске послове, 
 3. Драган Вучићевић, дипл.правник, 
 4. Томислав Јоксић, дипл.економиста, 
 5. Исаило Тодоровић, секретар Општинског 
већа. 
 

II  Задатак радне групе је да припреми и изради 
Нацрт нове Одлуке о Општинској управи општине 
Горњи Милановац у складу са реорганизацијом управе и 
исти упути надлежним органима општине на 
разматрање и усвајање.  

      Рок за извршење задатка је 30 дана од дана 
доношења овог решења.  

 
III Ово  Решење објавити у „Службеном гласнику 

Општине Горњи Милановац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:3-06-38/2016. од 19.05.2016. године. 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић,с.р. 

 
 5. 

 
На основу члана 61. Статута општине Горњи 

Милановац („Сл.гласник општине Г.Милановац“,број 
28/2014.-пречишћен текст), и чланова  4.,25. и 26. 
Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац 
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“,бр.24/08), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној  19.маја 2016.године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за испитивање 
стања у  Дому здравља Горњи Милановац са предлогом 
мера у следећем саставу: 
 1. Др Миро Лазаревић, члан Општинског већа, 
за председника Радне групе,  
 а за чланове: 
 2. Горица Петровић, начелник Општинске 
управе општине Г.Милановац, 
 3. Др Владимир Миловановић, доктор 
медицине, 
 4. Бранко Димитријевић, главни техничар у 
Општој болници Г.Милановац, 
 5. Гојко Стефановић, председник Синдиката 
медицинских сестара и техничара Г.Милановац. 
 
 II Задатак Радне групе је да испита целокупно 
материјално и финансијско пословање Дома здравља 
Горњи Милановац, кадровску попуњеност, материјалну 
опремљеност, као и нормативно правну регулативу 
област којом се уређује делатност ове здравствене 
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установе, а све у циљу проналажења начина за 
решавање проблема и унапређења пословања ове 
здравствене установе.  
 Рок за извршење задатка је 30 дана од дана 
доношења овог решења. 
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:3-06-38/2016. од 19.05.2016. године. 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић,с.р. 

 6. 

На основу члана 12. и 26. Одлуке о 
Општинском већу општине Г.Милановац ("Сл.гласник 
општине Г.М",бр.24/08), и члана 22. Пословника 
Општинског већа општине Горњи Милановац, 
("Сл.гласник општине Г.М",бр.28/08 и 4/11), Општинско 
веће општине Горњи Милановац на седници одржаној  
19.маја 2016.године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ Исаило Тодоровић, правник, 
запослен у Општинској управи општине Горњи 
Милановац за секретара Општинског већа општине 
Горњи Милановац. 
 
 
 
 
 2. Доношењем овог Решења престаје да важи 
Решење Општинског већа општине Горњи Милановац, 
број:3-06-932/2012 од  8.06.2012.године. 
 
 
 
 
 
 3. Ово Решење објавити у Службеном гласнику 
општине Г.Милановац. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:3-06-38/2016. од 19.05.2016. године. 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дејан Ковачевић,с.р. 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић 
 



ББрроојј  1122//22001166                              ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  ооппшшттииннее  ГГооррњњии  ММииллаанноовваацц                                ССттррааннаа  
66  

___________________________________________ 
САДРЖАЈ 

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 
1.Решење о образовању Комисије за решавање захтева за остваривање права на накнаду трошкова 
    за вантелесну оплодњу, број 1-50-1/2016 од 23.05.2016. године...................................................................... 

 
страна 1. 

 

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

1.Решење о образовању Савета за безбедност општине Горњи Милановац, број3-06-28/2016 од 19. маја  
    2016. године......................................................................................................................................................... 

 
страна 1. 

2. Решење о именовању Савета за запошљавање општине  Горњи Милановац, број3-06-28/2016 од  
    19. маја 2016. године.......................................................................................................................................... 

 
страна 2. 

3.Решење о образовању Радне групе за разматрање питања припајања Јавног предузећа за путеве општи- 
    не Горњи Милановац, Јавном предузећу за изградњу општине Г.Милановац,бр.3-06-28/2016 ............... 

 
страна 3. 

4. Решење о образовању Радне групе за припрему и израду Нацрта нове Одлуке о општинској управи 
    Општине Горњи Милановац, број 3-06-28/2016 од  19. маја 2016. године.................................................... 

 
страна 4. 

5.Решење о образовању Радне групе за испитивање стања у Дому здравља Горњи Милановац, број 
   број 3-06-28/2016 од  19. маја 2016. године....................................................................................................... 

 
страна 4. 

6.Решење о одређивању Исаила Тодоровића за секретара Општинског већа општине Горњи Милановац, 
   број 3-06-28/2016 од  19. маја 2016. године....................................................................................................... страна 5

________________________________________________ 

 
. 

 

 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац  
Администрација:Одељење за скупштинске послове Општинске управе Горњи Милановац,  
Одговорни уредник Горица Петровић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац. 

Жиро рачун за претплату:Прихода општинских органа управе Горњи Милановац, бр.840-742351843-94 
Службени гласник општине Горњи Милановац  уписан  је у Регистар јавних гласила  

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

 
  
 


