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Цена овог броја је 50 динара
Годишња претплата је 1.000 динара

10. МАРТ 2016. ГОДИНЕ

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

•

764.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:1-217-44/2016
09.03.2016. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07 и
83/2014 - др. закон) и члана 58. Статута Општине Горњи
Милановац („Службени гласник општине Горњи
Милановац”, број 28/2014 – пречишћен текст) доносим:
РЕШЕЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за евиденцију
клизишта и процену штете проузроковане клизиштима
и поплавама на објектима на територији општине Горњи
Милановац, у саставу:
1. Василије Вујић, дипломирани грађевински
инжењер, запослен у ЈП за изградњу
Општине
Горњи
Милановац,
за
председника, а за чланове:
2. Гордана Тошић, дипломирани грађевински
инжењер, запослена у Одељењу за
инспекцијске послове Општинске управе
Општине Горњи Милановац,
3. Председник Савета Месне заједнице
угроженог подручја.
II ЗАДАТАК Комисије је да:
• Изврши
евиденцију
свих
клизишта
проузрокованих
обилним
кишним
падавинама и поплавама почев од
06.03.2016. године.
• Сачини
предлог
за
предузимање
превентивних и оперативних мера заштите,
• Сагледа угроженост људи, материјалних
добара и животне средине од клизишта, о

•

томе сачини извештај и записнике са лица
места и доставља их свакодневно
Председнику општине.
Изврши процену материјалне штете
проузроковане клизиштима и поплавама на
објектима, о томе сачини извештај и
записнике на лицу места и доставља их
свакодневно Председнику општине.
Сагледа и прати стање евидентираних и
појаве нових клизишта на територији
општине Горњи Милановац

III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику Општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

765.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:1-217-45/2016
09.03.2016. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07 и
83/2014 - др. закон) и члана 58. Статута Општине Горњи
Милановац („Службени гласник општине Горњи
Милановац”, број 28/2014 – пречишћен текст) доносим:
РЕШЕЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за евиденцију
оштећених улица, путева и мостова и процену штете
проузроковане клизиштима и поплавама на њима на
територији општине Горњи Милановац, у саставу:
1. Јовица Царевић, директор Јавног предузећа
за путеве Општине Горњи Милановац, за
председника, а за чланове:
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2. Владан Ж. Ненадовић, запослен у Јавном
предузећу за путеве Општине Горњи
Милановац,
3. Милош Мијаиловић, радник Општинске
управе Општине Горњи Милановац,
4. Александар Аврамовић, радник Општинске
управе Општине Горњи Милановац
5. Председник Савета месне заједнице
угроженог подручја,
II ЗАДАТАК Комисије је да:
• Изврши евиденцију свих улица, путева и
мостова на којима су наступила оштећења
проузрокована
обилним
кишним
падавинама и поплавама почев од
06.03.2016. године и о томе сачини
записнике са лица места и доставља их
свакодневно Председнику општине.
• Сачини предлог за предузимање мера на
санацији оштећења улица, путева, мостова
и потребних средстава за њихову санацију,

6.
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председник Савета Месне заједнице
угроженог подручја

II ЗАДАТАК Комисије је да:
• Изврши
евиденцију
пољопривредног
земљишта на територији општине Горњи
Милановац на којем је наступила штета
проузрокована
обилним
кишним
падавинама и поплавама почев од
06.03.2016. године и о томе сачини
записнике са лица места и доставља их
свакодневно Председнику општине.
• Изврши процену материјалне штете на
пољопривредном земљишту,
III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику Општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику Општине Горњи Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милисав Мирковић,с.р.

ОСТАЛА АКТА
31.

766.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:1-217-46/2016
09.03.2016. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07 и
83/2014 - др. закон) и члана 58. Статута Општине Горњи
Милановац („Службени гласник општине Горњи
Милановац”, број 28/2014 – пречишћен текст) доносим:
РЕШЕЊЕ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за евиденцију
пољопривредног земљишта на територији општине
Горњи Милановац на којем је наступила штета
проузрокована поплавама и клизиштима, у саставу:
1. Ивана Адамовић, радник Општинске
управе Општине Горњи Милановац,
2. Милена Рајичић, радник Општинске
управе Општине Горњи Милановац,
3. Ђорђе Ђоковић, радник Општинске
управе Општине Горњи Милановац,
4. Предраг Дрчелић, радник Општинске
управе Општине Горњи Милановац,
5. Иван Николић, радник Општинске
управе Општине Горњи Милановац,

На основу члана 4. Одлуке о установљењу
награда и других признања општине Горњи Милановац
("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 4/2015) 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 1. марта 2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I Поводом прославе Празника општине Горњи
Милановац 23. априла, дана када је у Такову 1815.
године подигнут Други српски устанак, објављује се
Позив за достављање предлога за доделу награда
„Таковски устанак“.
II Позив за достављање предлога за доделу
награда „Таковски устанак“, објавити у
- локалном недељнику „Таковске новине“,
- огласним терминима једног локалног радија,
- огласним терминима Телевизије Телемарк
Чачак,
- првом наредном броју „Службеног гласника
општине Горњи Милановац“ и
- на званичној интернет презентацији Oпштине
Горњи Милановац.
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III Предлози за доделу награда „Таковски
устанак“ се достављају најкасније до 31. марта 2016.
године, на адресу Скупштина општине Горњи
Милановац, улица Таковска бр.2., са назнаком Комисија
за кадровска, административна и мандатно-имунитетска
питања Скупштине општине Горњи Милановац.

Комисија за кадровска, административна и
мандатно-имунитетска
питања
Скупштине
општине Горњи Милановац упућује позив свим
правним и физичким лицима да предложе
кандидате за доделу награде „Таковски устанак“ у
2016. години.

IV Овај Закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.

Награда "Таковски устанак" додељује се
појединцима и колективима са и ван територије
општине Горњи Милановац за значајна остварења у
производњи, науци, уметности и другим друштвеним областима, као и страним и домаћим
институцијама,
општинама,
градовима
и
појединцима за остварене резултате у области
међуопштинске и међународне сарадње.
Предлог за доделу награде "Таковски
устанак" се доставља у писаној форми са
образложењем и подацима о кандидату.
Предлози се достављају најкасније до 31.
марта 2016. године, на адресу Скупштина општине
Горњи Милановац, улица Таковска бр.2., са
назнаком Комисија за кадровска, административна
и мандатно-имунитетска питања Скупштине
општине Горњи Милановац.

Број: 2-06-19/2016
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Србољуб Нешовић,с.р.

32.

На основу члана 4. Одлуке о установљењу
награда и других признања општине Горњи
Милановац ("Службени гласник општине Горњи
Милановац",бр.4/2015), а поводом прославе
Празника општине Горњи Милановац 23. априла,
дана када је у Такову 1815. године подигнут Други
српски
устанак,
Комисија
за
кадровска,
административна и мандатно-имунитетска питања
Скупштине општине Горњи Милановац, 1. марта
2016. године, објављује

Број: 2-06-19/2016
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Србољуб Нешовић,с.р.

ПОЗИВ
за достављање предлога за доделу
- ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ и
- СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ „ТАКОВСКИ УСТАНАК“

___________________________________________
__
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