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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

245. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник 
Број:1352192/09. 
7.11.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  46.  Закона  о  заштити  од 
елементарних  и  других  већих  непогода  ("Сл.гласник 
СРС", бр.20/77, 24/85, 27/85, 6/89 и 52/89 и "Сл. гласник 
РС",  бр.  53/93,  67/93,  48/94,  и  101/2005    др.  закон), 
члана 20., став 1., тачка 19., члана 44. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07) и члана 58. став 
1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник општине Г.М",бр.20/08), доносим 

Н А Р Е Д Б У 

1. ПРОГЛАШАВА СЕ елементарна непогода на 
подручју  општине Горњи Милановац,  услед  ванредних 
околности  које  су  настале  због  незабележено  вискоког 
водостаја  на  реци  Рзав  и  обилних  атмосферских 
падавина,  узрокујући замућеност изворишта са којих се 
снабдевају  системи  за  водоснабдевање  којима  управља 
ЈКП"Горњи Милановац". 

2.  Забрањује  се  свим  корисницима  воде  из 
водоводних  система  којима  управља  ЈКП  "Горњи 
Милановац"  као  и  приградских  и  сеоских  насеља 

општине  Горњи  Милановац,  која  се  снабдевају  овом 
водом, употреба воде за пиће и спремање хране. 

Вода  се  може  користити  искључиво  као 
техничка вода. 

3.  Налаже  се  службама  Јавног  комуналног 
предузећа  "Горњи  Милановац"  да,  путем  цистерни, 
обезбеде најнужније количине воде за све потрошаче из 
расположивих  капацитетета  система  "Вујан",  као  и  од 
суседних  општина  ван  система  "Рзав",  уз  асистенцију 
цистерни Војске Србије и Ватрогасне јединице. 

Налаже  се  непрекидно  дежурство  у 
диспечерском центру и другим пратећим службама ЈКП 
"Г.Милановац", све док траје елементарна непогода. 

4. Наредба ступа на снагу одмах. 

5.Наредбу доставити надлежним инспекцијским 
органима  Републике  Србије,  како  би  могли  одмах  да 
почну са праћењем квалитета воде за пиће у системима 
за водоснабдевање којима управља ЈКП "Г.Милановац". 

6. Наредбу доставити Заводу за јавно здравље у Чачку и 
средствима јавног информисања. 

7.  Наредбу  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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246. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник 
Број:1352192/091 
7.11.2009.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  46.  Закона  о  заштити  од 
елементарних  и  других  већих  непогода  ("Сл.гласник 
СРС", бр.20/77, 24/85, 27/85, 6/89 и 52/89 и "Сл. гласник 
РС",  бр.  53/93,  67/93,  48/94,  и  101/2005    др.  закон), 
члана 20., став 1., тачка 19., члана 44. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07) и члана 58. став 
1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник општине Г.М",бр.20/08), доносим 

Н А Р Е Д Б У 
којом се врши исправка и допуна Наредбе бр.1352 

192/09 од 7.11.2009.године 

У  Наредби  Председника  општине  бр.1352 
192/09 од 7.11.2009.године, врши се исправка  Наредбе, 
тако да тачка 1. гласи: 

"1. ПРОГЛАШАВА СЕ елементарна непогода у 
граду Горњем Милановцу, као и приградским и сеоским 
насељима  која  се  снабдевају  са  система  за 

водоснабдевање  којима  управља  ЈКП"Горњи 
Милановац", услед ванредних околности које су настале 
због  незабележено  високог  водостаја  на  реци  Рзав  и 
обилних  атмосферских  падавина,  узрокујући 
замућеност изворишта." 

После  тачке  3.  додаје  се  нова  тачка  3а)  која 
гласи: 

"3а)  Надзор  над  извршењем  ове  Наредбе 
вршиће  Одељење  за  инспекцијске  послове  Општинске 
управе општине Горњи Милановац." 

Ову Наредбу  објавити  у  "Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац".

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 
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________________________________________________ 
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni 
urednik Драган Вучићевић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац. 

@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94 
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila 

Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09


