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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

249. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник 
Број:1352192/092 
12.11.2009.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),  а  по  предлогу 
ЈКП"Горњи  Милановац"  бр.5728  од  12.11.2009.године, 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. СТАВЉА СЕ ван снаге Наредба Председника 
општине о проглашењу елементарне непогоде бр.1352 
192/09 и бр.1352192/091 од 7.11.2009.године. 

2. Вода из водоводних система којима управља 
ЈКП"Горњи  Милановац"  исправна    је  и  може  се 
користити за пиће и све друге потребе. 

3. Решење доставити Заводу за јавно здравље  у 
Чачку  и  свим  средствима  јавног  информисања  ради 
обавештавања корисника. 

4.  Ово  Решење  објавити  у  "Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

АКТА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

6. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Општинска управа 
Број: 40361453/09 
9.11.2009. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  148.  став  1.  тачка 3.  Закона  о 
основама система  образовања и  васпитања  (“Службени 
гласник РС”, број 72/2009) и Закључка Општинског већа 
општине  Горњи  Милановац,  број:  3061026/09  од 
7.11.2009.  године,  општински  просветни  инспектор 
општине Горњи Милановац, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   ЗАБРАЊУЈЕ СЕ  Основној школи “Момчило 
Настасијевић”  у    Горњем  Милановцу    употреба 
одбојкашког игралишта, које се налази у дворишту исте, 
док се не отклоне примедбе дате  у Записнику Комисије 
за  технички  преглед  Института  “Кирило  Савић”  АД 
Београд,  број:  TR.  BR.  90101102  од  октобра  2009. 
године у року од 2 дана од дана пријема решења. 

II  НАЛАЖЕ  СЕ    директору  Основне  школе 
“Момчило Настасијевић” Горњи Милановац, да  сходно 
својим  овлашћењима  а  у  циљу  заштите  безбедности 
ученика  изврши  видно  обележавање  одбојкашког 
игралишта да су радови у току у року од 2 дана од дана 
пријема решења.



B Br ro oj j 2 24 4/ /2 20 00 09 9 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 2 2 

III  О  поступању  по  наведеном  решењу 
обавестити  општинског  просветног  инспектора  у 
писаној форми. 

IV  Ово  решење  објавити  у  “Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац”. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општински  просветни  инспектор  Љиљана 
Тешић,  поступајући  по  Закључку  Општинског  већа 
општине  Горњи  Милановац,  број:  3061026/09  од 
7.11.2009.  године,  а  у  циљу  предузимања  мера  ради 
заштите  безбедности  деце  и  ученика  приступила  је 
доношењу овог решења. 

Наиме,  Записником    комисије  за  технички 
преглед наведеног терена од стране Института “Кирило 
Савић” АД Београд, број: TR. BR. 90101102 од октобра 
месеца 2009. године дате су на изведене радове следеће 
примедбе: 

“  Због  веће  денивелације  између  првобитног 
кошаркашког  терена  и  новоизграђеног  одбојкашког, 
потребно  је  поставити  ограду  или  веће  бетонске 
жардињере.  Због  безбедности  ђака.  Према  изјави 
представника  извођача  и  ин  веститотра  трибине  нису 
урађене и није урађен паркинг до игралишта, предвиђен 
пројектом,  због  недостатка  средстава. Комисија  сматра 
да  ивицом  терена  било  потребно  уградити  ивичњаке 
како би терен био заштићен”. 

Имајући у виду горе изложено, одлучено је као 
у диспозитиву решења. 

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Министарству 
просвете Републике Србије, Сектору  за  инспекцијске и 
надзорне  послове  у  року  од  15  дана  од  дана  пријема 
овог решења, а преко овог органа. 

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР 
Љиљана Тешић,ср. 

7. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Општинска управа 
Број: 40361453/09 
9.11.2009. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  148.  став  1.  тачка  3.  Закона  о 
основама система  образовања и  васпитања  (“Службени 
гласник РС”, број 72/2009) и Закључка Општинског већа 
општине  Горњи  Милановац,  број:  3061026/09  од 
7.11.2009.  године,  општински  просветни  инспектор 
општине Горњи Милановац, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

I    ЗАБРАЊУЈЕ  СЕ    Основној  школи  “Краљ 
Александар  I”  у    Горњем  Милановцу,  издвојеном 
одељењу у Брђанима    употреба рукометног  игралишта, 
које  се  налази  у  дворишту  исте,  док  се  не  отклоне 
примедбе  дате    у  Записнику  Комисије  за  технички 
преглед  Института  “Кирило Савић” АД   Београд,  број: 
TR. BR. 90101101 од октобра 2009. године у року од 2 
дана од дана пријема решења. 

II  НАЛАЖЕ  СЕ    директору  Основне  школе 
“Краљ  Александар  I”  Горњи  Милановац,  да  сходно 
својим  овлашћењима,  а  у  циљу  заштите  безбедности 
ученика  изврши  видно  обележавање  рукометног 
игралишта у Брђанима да су радови у току у року од 2 
дана од дана пријема решења. 

III  О  поступању  по  наведеном  решењу 
обавестити  општинског  просветног  инспектора  у 
писаној форми. 

IV  Ово  решење  објавити  у  “Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац”. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општински  просветни  инспектор  Љиљана 
Тешић,  поступајући  по  Закључку  Општинског  већа 
општине  Горњи  Милановац,  број:  3061026/09  од 
7.11.2009.  године,  а  у  циљу  предузимања  мера  ради 
заштите  безбедности  деце  и  ученика  приступила  је 
доношењу овог решења. 

Наиме,  Записником    комисије  за  технички 
преглед наведеног терена од стране Института “Кирило 
Савић” АД Београд, број: TR. BR. 90101101 од октобра 
месеца 2009. године дате су на изведене радове следеће 
примедбе: 

“  Услед  велике  бујице  која  се  десила  2008. 
године  дошло  је  до  оштећења  ивице  игралишта  на 
јужној  страни  до  зграде  школе.  Потребно  је  исто 
оштећење санирати, али уз претходну израду потпорног 
зида  на  том делу игралишта,  као  и  целом  том  страном 
игралишта  решити  питање  одводњавања.  Према  изјави 
представника  извођача  и  инвеститора  трибине  нису 
реконструисане  и  није  урађена  ограда  око  игралишта, 
због  недостатка  средстава. Комисија  сматра  да  ивицом 
терена било потребно уградити ивичњаке како би терен 
био заштићен”. 

Имајући у виду горе изложено, одлучено је као 
у диспозитиву решења. 

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Министарству 
просвете Републике Србије, Сектору  за  инспекцијске  и 
надзорне  послове  у  року  од  15  дана  од  дана  пријема 
истог, а преко овог органа. 

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР 
Љиљана Тешић,ср.
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8. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Општинска управа 
Број: 40361453/09 
9.11.2009. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  148.  став  1.  тачка  3.  Закона  о 
основама система  образовања и  васпитања  (“Службени 
гласник РС”, број 72/2009) и Закључка Општинског већа 
општине  Горњи  Милановац,  број:  3061026/09  од 
7.11.2009.  године,  општински  просветни  инспектор 
општине Горњи Милановац, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   ЗАБРАЊУЈЕ СЕ  Основној школи “Арсеније 
Лома” Рудник,      употреба  тениског  игралишта,  које  се 
налази  у  дворишту  исте,  док  се  не  отклоне  примедбе 
дате    у  Записнику  Комисије  за  технички  преглед 
Института “Кирило Савић” АД   Београд, број: TR. BR. 
90101103 од октобра 2009. године у року од 2 дана  од 
дана пријема решења. 

II  НАЛАЖЕ  СЕ    директору  Основне  школе 
“Арсеније  Лома”  Рудник,  да  сходно  својим 
овлашћењима,  а  у  циљу  заштите  безбедности  ученика 
изврши  видно  обележавање  тениског  игралишта    да  су 
радови у току у року од 2 дана од дана пријема решења. 

III  НАЛАЖЕ  СЕ  директору  Основне  школе 
“Арсеније  Лома”  Рудник  да  врати  мреже  према 
новоизграђеном  игралишту  и  учини  безбедним  раније 
изграђене и коришћене спортске терене у року од 7 дана 
од дана пријема истог. 

IV  О  поступању  по  наведеном  решењу 
обавестити  општинског  просветног  инспектора  у 
писаној форми. 

V  Ово  решење  објавити  у  “Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац”. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општински  просветни  инспектор  Љиљана 
Тешић,  поступајући  по  Закључку  Општинског  већа 
општине  Горњи  Милановац,  број:  3061026/09  од 
7.11.2009.  године,  а  у  циљу  предузимања  мера  ради 
заштите  безбедности  деце  и  ученика  приступила  је 
доношењу овог решења. 

Наиме,  Записником    комисије  за  технички 
преглед наведеног терена од стране Института “Кирило 
Савић” АД Београд, број: TR. BR. 90101103 од октобра 
месеца 2009. године дате су на изведене радове следеће 
примедбе: 

“  Није  урађена  ограда  око  игралишта.  Није 
завршено  уређење  терена  око  игралишта  као  ни 
одводњавања.  Није  урађено  прилазно  степениште  на 
сам  терен. Због  велике денивелације између постојећег 
кошаркашког  и  нивоа  тениског  терена,  коришћење 
кошаркашког терена је небезбедно за ученике, док се не 
постави прописана ограда”. 

Имајући у виду горе изложено, одлучено је као 
у диспозитиву решења. 

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог  решења  може  се  изјавити  жалба  Министарству 
просвете Републике Србије, Сектору  за  инспекцијске  и 
надзорне  послове  у  року  од  15  дана  од  дана  пријема 
истог, а преко овог органа. 

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР 
Љиљана Тешић,ср. 

____________________________________________________ 

SADR@AJ 
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
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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


