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ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
847.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1463310/11
21.06.2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, број 129/07), члана 58.
став 1. тачка 16. Статута општине Горњи Милановац
(“Сл. гласник општине Горњи Милановац”, број 20/08 и
3/11 ), доносим
РЕШЕЊЕ
I НАЛАЖЕ СЕ ЈП за путеве општине Горњи
Милановац, Одељењу за инспекцијске послове и Месној
заједници Доња Врбава да одмах по пријему овог
Решења поступе по Закључку о дозволи извршења
Решења Општинске управе – Одељења за инспекцијске
послове број:407344198 од 8.04.2009. године и
Закључку Општинског већа општине Горњи Милановац
број:3061003/09 од 13.08.2009. године.
II Ово Решење објавити у
гласнику општине Горњи Милановац“.
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„Службеном

и МЗ Доња Врбава да у року од 20 дана укњиже нову
трасу пута која одговара садашњем стању на терену.
Закључком о дозволи извршења број:407344
198 од 1. јула 2009. године утврђује се да је решење
саобраћајног инспектора број: 407344198 од
8.04.2009. године постало извршно те се налаже ЈП за
путеве општине Горњи Милановац да исто изврши.
Закључком Општинског већа општине Горњи
Милановац број:3061003/09 од 13.08.2009. године
обавезано је ЈП за путеве општине Горњи Милановац да
поступи по Закључку о дозволи извршења Решења
Општинске управе – Одељења за инспекцијске послове
број: 407344198 од 8.04.2009. године. Наведеним
Закључком овлашћено је поменуто предузеће да може
затражити асистенцију од надлежног органа код
извршења Решења уколико постоји сметња за
извршење.
Како лица из става 1 диспозитива овог Решења
нису поступила по Решењу, Општинске управе –
Одељења за инспекцијске послове број:407344198 од
8.04.2009. године, Закључку о дозволи извршења
Решења Општинске управе – Одељења за инспекцијске
послове број: 407344198 од 8.04.2009. године и
Закључку Општинског већа општине Горњи Милановац
број:3061003/09 од 13.08.2009. године, а што је
утврђено из представке Милошевића из Доње Врбаве то
је одлучено као у диспозитиву овог Решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

848.

Образложење
Решењем Општинске управе – Одељења за
инспекцијске послове број:407344198 од 8.04.2009.
године наложено је ЈП за путеве општине Горњи
Милановац и МЗ Доња Врбава да одмах по пријему
Решења некатегорисани пут који се налази на КП бр.
2347 КО Доња Врбава оспособе за нормално одвијање
саобраћаја, као и да изврше снимање поменутог пута и
то поред парцела Милошевић Радосава и Рајице. Ставом
3 наложено је ЈП за путеве општине Горњи Милановац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:1951/11
23.06.2011. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 58.
став 1. тачка 16. и 18. Статута општине Горњи
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Милановац („Службени гласник општине Горњи
Милановац“, број 20/08 и 3/11) и члана 4. Одлуке о
приступању изради стратегије одрживог развоја
општине Горњи Милановац
(„Службени гласник
општине Горњи Милановац“, број 11/11) доносим
РЕШЕЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Координациони тим општине
Горњи Милановац за израду Стратегије одрживог
развоја општине Горњи Милановац
II У Координациони тим именују се:
1. Милисав Мирковић, Председник општине
Горњи Милановац, за председника, а за
чланове:
2. Михаило Вучетић, председник Скупштине
општине Горњи Милановац,
3. Алекса Гагић, заменик Председника општине
Горњи Милановац,
4. Горица Петровић, начелник Општинске управе
општине Горњи Милановац,
5. Мирослав Миловановић, помоћник
Председника општине,
6. Снежана Смиљанић, директор Јавног предузећа
за изградњу општине Горњи Милановац,
7. Пољина Љутић, начелник Канцеларије за
израду и реализацију развојних пројеката,
инвестиције и јавне набавке,
8. Томислав Јоксић, начелник Одељења за
привреду и финансије Општинске управе
општине Горњи Милановац,
9. Љиљана Тешић, начелник Одељења за
друштвене делатности Општинске управе
општине Горњи Милановац,
10. Зоран Дрињаковић, начелник Одељења за
урбанизам и комуналностамбене послове
Општинске управе општине Горњи Милановац,
11. Снежана Ђунисијевић, начелник Пореског
одељења Општинске управе општине Горњи
Милановац,
12. Славица Радоман, Представник за односе са
јавношћу,
13. Драган Недељковић, шеф Кабинета
Председника општине.
III Задатак Координационог тима је:
·
·

·
·

Покретање
поступка
израде
Стратегије
одрживог развоја општине Горњи Милановац
Идентификација партнера из локалне заједнице
на изради Стратегије одрживог развоја општине
Горњи Милановац
Предлагање тематских радних група за израду
Стратегије
Предузимање корективних мера у случају
неуспешне имплементације

IV Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.
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849.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бр.1325105/11
29.06.2011.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/07) и члана 58.
став1. тачка 16. Статута општине Горњи Милановац
(„Сл. Гласник општине Горњи Милановац“, број 20/08 и
3/11), доносим
Р Е ШЕ Њ Е
I СТАВЉА СЕ ван снаге Наредба Председника
општине о забрани употребе воде за пиће и справљање
хране за потрошаче који се снабдевају са изворишта
„Шибан“ број:1325101/11 од 8. јуна 2011. године.
II Решење доставити Јавном комуналном
предузећу „Горњи Милановац“ и средствима јавног
информисања ради обавештавања корисника.
III Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Образложење
Јавно
комунално
предузеће
„Горњи
Милановац“ упутило је писмо Председнику општине
број 2705 од 8.06.2011. године којим је предложило да
се донесе наредба да се вода са изворишта „Шибан“ која
је била замућена изнад дозвољених граница, а коју
користе становници дела Брезне, Теочина и Коштунића
не сме употребљавати за пиће и справљање хране.
Поступајући по предлогу ЈКП „Горњи Милановац“
Председник општине донео је Наредбу о забрани
употребе воде за пиће и справљање хране за потрошаче
који се снабдевају са изворишта „Шибан“ број:1325
101/11 од 8. јуна 2011. године.
Након више извршених анализа мутноће
изворишта „Шибан“ и на основу извештаја Завода за
јавно здравље из Чачка да се мутноћа изворишта креће у
дозвољеним границама и да се може употребљавати за
све намене Јавно комунално предузеће „Горњи
Милановац“ упутило је извештаје Завода за јавно
здравље из Чачка и писмо Председнику општине
број:3056 од 29.06.2011. године којим предлаже да се
Наредба о забрани употребе воде за пиће и справљање
хране за потрошаче који се снабдевају са изворишта
„Шибан“ број:1325101/11 од 8. јуна 2011. године стави
ван снаге. Имајући у виду напред наведено одлучено
као у диспозитиву овог Решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.
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850.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бр.1404933/111
30.06.2011.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/07) и члана 58.
став1. тачка 16. Статута општине Горњи Милановац
(„Сл. Гласник општине Горњи Милановац“, број 20/08 и
3/11) и члана 6. Уговора о чишћењу дивљих депонија
број: 1404933/11, доносим
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Уговора о чишћењу дивљих депонија закљученог
између општине Горњи Милановац и ЈКП „Горњи
Милановац“ број: 1404933/11прописано је да општина
Горњи Милановац као наручилац именује лица за
надзор ради контроле извршења услуга. Имајући у виду
напред наведено одлучено је као у диспозитиву овог
Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је
коначно и против њега није допуштена жалба већ се
може покренути управни спор пред Управним судом у
Београду, одељење у Крагујевцу, у року од 30 дана од
дана достављања Решења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,ср.

851.
РЕШЕЊЕ
I За вршење надзора на чишћењу дивљих
депонија на територији општине Горњи Милановац
одређују се:
1. Мирослав Миловановић, помоћник
Председника
општине
Горњи
Милановац
2. Милорад Солујић, начелник Одељења
за инспекцијске послове Општинске
управе општине Горњи Милановац
3. Слободан Лазовић, радник Општинске
управе општине Горњи Милановац
II Наведена лица су дужна да послове надзора
врше стручно и квалитетно и у свему према закљученом
уговору са извршиоцем услуге као и спецификацији која
је саставни део тог уговора.
III Лица задужена за надзор су обавезна да
извештавају Председника општина о реализацији услуге
и да сачине коначан извештај о реализацији услуге и
исти доставе Председнику општине.
IV Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.
Образложење
Општина Горњи Милановац закључила је
Уговор о суфинансирању извођења радова на санацији
одлагалишта отпада и превенције настанка нових
депонија на територији општине Горњи Милановац са
Министарством животне средине, рударства и
просторног планирања и Фондом за заштиту животне
средине број:1501111/11 од 14.04.2011. године.
Чланом 2. овог Уговора прописано је да Општина
Горњи Милановац изврши избор понуђача односно
извођача радова и добављача чиме је добила статус
наручиоца радова. Чланом 4. прописана је обавеза
општине Горњи Милановац да омогући Министарству
надзор непосредним увидом у документацију везану за
санацију, а чланом 6. истог Уговора и обавеза да сачини
и достави Министарству писани извештај о реализацији
санације као и финансијски извештај. Чланом 6.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1401581
23. јун 2011.год.
Горњи Милановац
На основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 58.
став 1 тачка 3 и 16 Статута општине Г.Милановац („Сл.
гласник општине Г.Милановац“ бр. 20/08, 03/11), члана
7. Одлуке о буџету општине Г.Милановац, за 2011.
Годину („Сл.гласник општине Г.Милановац“ бр. 22/10,
05/11, 11/11), Председник Општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Г.Милановац за 2011. годину („Сл.гласник
општине Г.Милановац“ бр. 22/10, 05/11), раздео 02
Председник општине,
глава 2.1, функција 110
извршни и законодавни органи, позиција 12 економска
класификација 421 стални трошкови, одобравају се
средства, у укупном износу од 2.235,22 динара, на име
трошкова интернета и трошкова телефона за мај 2011.
године, а на основу Уговора о дугорочној
професионалној сарадњи између општине Горњи
Милановац и Удружења пољопривредника „Моба“ из
Љига.
2. Средства из тачке 1. овог решења пренети на
текући рачун књиговодствене агенције „Јелена“ из
Г.Милановца код ЕФГ банке, број: 2504070000185040
34.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Г.Милановац“.

Председник Општине
Милисав Мирковић,ср.
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