
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ 

 

ЈКП „Горњи Милановац“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. година 

 

 

 



2 

 

 

Садржај: 

 

1 Основни подаци о ЈКП „Горњи Милановац“ и информатору о раду ...................................... 4 

1.1 Основни подаци о ЈКП „Горњи Милановац“ .................................................................... 4 

1.2 Основни подаци о информатору о раду ............................................................................. 6 

2 Организациона структура ЈКП „Горњи Милановац“ ................................................................ 6 

2.1 Графички приказ организационе структуре ЈКП „Горњи Милановац“ .......................... 7 

2.2 Наративни приказ организационе структуре .................................................................... 8 

2.2.1 Надзорни одбор ............................................................................................................. 8 

2.2.2 Директор предузећа ....................................................................................................... 8 

2.2.3 Техничке службе ........................................................................................................... 9 

2.2.3.1 Сектор водовада и канализације .......................................................................... 9 

2.2.3.1.1 Служба “Производња и дистрибуција воде” .................................................. 9 

2.2.3.1.2 Служба “Одржавање водоводне и канализационе мреже” ......................... 11 

2.2.3.1.3 Служба ''Прерада отпадних вода'' ................................................................. 16 

2.2.3.1.4 Техничка служба ............................................................................................. 18 

2.2.3.1.5 Служба „Диспечерски центар” ...................................................................... 18 

2.2.3.2 Сектор „Kомуналне услуге“ ............................................................................... 20 

2.2.3.2.1 Служба ’’Изношење, транспорт и депоновање комуналног и 

индустријског отпада“ ....................................................................................................... 20 

2.2.3.2.2 Служба„ Јавна хигијена, зеленило, гробље и пијац“ ................................... 25 

2.2.3.2.3 Служба ''Одржавања'' ..................................................................................... 27 

2.2.3.3 Сектор „Заједничке службе“ .............................................................................. 28 

2.2.3.3.1 Служба ''Правни и општи послови'' .............................................................. 28 

2.2.3.3.2 Служба ''Финансијски и рачуноводствено комерцијални послови'' .......... 29 

2.2.3.4 Радна јединица „Грејање“ ................................................................................... 29 

2.2.3.5 Радна јединица „Рудник“ .................................................................................... 31 

3 Oпис функција старешина ......................................................................................................... 33 

4 Oпис правила у вези са јавношћу рада ..................................................................................... 33 

5 Списак најчeшће тражених информација од јавног значаја ................................................... 34 

6 Опис надлежности, овлашћења и обавеза ................................................................................ 34 

7 Поступање у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза ...................................................... 35 

8 Прописи које ЈКП „Горњи Милановац“ примењује у свом раду ........................................... 35 

9 Услуге које се пружају заинтересованим лицима ................................................................... 36 

10 Поступак ради пружања услуга ................................................................................................. 37 

11 Подаци о приходима и расходима ............................................................................................ 37 

12 Подаци о јавним набавкама ....................................................................................................... 37 

13 Подаци о државној помоћи ........................................................................................................ 37 

14 Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима ............................................ 38 



3 

 

15 Подаци о средствима рада ......................................................................................................... 38 

16 Чување носача информација ...................................................................................................... 38 

17 Врсте информација у поседу ..................................................................................................... 39 

18 Врсте информација којима се омогућава приступ................................................................... 39 

19 Подношење захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја ....................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 Основни подаци о ЈКП „Горњи Милановац“ и информатору о раду 

 

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу   

информацијама од јавног значаја („Сл.ГласникРС“ бр., 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ).  

Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о раду предузећа.  

 

1.1 Основни подаци о ЈКП „Горњи Милановац“ 

 

Јавно комунално предузеће "17.Септембар" Горњи Милановац је основано Решењем НО 

Општине Горњи Милановац бр. 12554/57 од 28.12.1957.године. Општина као оснивач 

комуналног предузећа 1957. године је оформила ово предузеће са основном делатношћу да се 

бави:  

• Одржавањем водовода за град Горњи Милановац; 

• Сакупљањем и изношењем смећа из приватних кућа и привреде града. 

 

Комунално предузеће је основано издвајањем дела радника из тадашњег предузећа 

''Термоелектра''. Као јавно предузеће за комунално стамбене услуге ''17.Септембар'' послује од 

15.02.1991.год. На основу Одлуке  СО Г. Милановац бр. 3-01-06-410/03   од  28. марта 2003. 

Године о оснивању и организовању ЈКП ''17. Септембар'' извршена је промена назива фирме и 

сужавање делатности Решењем Трговинског суда у Чачку ФИ  63/04  од 28.01.2004. године тако 

да од тада предузеће послује под називом: Јавно комунално предузеће ''17.Септембар'' Горњи 

Милановац. Скраћен назив фирме гласи ЈКП ''17.септембар'' Горњи Милановац, седиште 

предузећа је у ул .Војводе Мишића 23, у ГорњемМилановцу. 

Решењем Агенције за привредне регистре БД  4887/2005 од 17.06.2005. године извршен је упис,  

ЈКП ''17. Септембар'' Г. Милановац у Регистар привредних субјеката.  

Одлуком  Скупштине општине  Горњи Милановац бр. 4-01-06-814/07 извршена је измена Одлуке 

о оснивању и организовању ЈКП ‘’17. Септембар’’ у којој је промењен назив предузећа у Јавно 

комунално предузеће ‘’Горњи Милановац’’. Скраћени назив фирме гласи ЈКП ‘’Горњи 

Милановац’’. Такође горе наведеном одлуком СО Горњи Милановац у својена је измена Статута 

предузећа у делу који се односи на назив предузећа и делатности за које је предузеће 

регистровано. Решењем Агенције за привредне регистре БД 82608/2007 од 30.07.2007. године 

извршена је промена назива предузећа тако што је брисан ‘’17. Септембар’’, а уписан ‘’Горњи 

Милановац’’. Од тада предузеће послује под фирмом Јавно комунално предузеће ‘’Горњи 

Милановац’’. Изменама и допунама Статута, ЈКП „Горњи Милановац“ од 26.07.2012. године 

уведена је нова унутрашња организација предузећа. 
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Седиште предузећа 

Назив предузећа: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ'' 

Скраћени назив: ЈКП ''Горњи Милановац'' 

Седиште: Горњи Милановац, Војводе Мишића бр. 23, 32300  Горњи Милановац 

Телефони:  

централа: (032)716-910; 716-911; 716-912, 

телефакс: (032)716-902 

И-мејл адреса: info@jkpgm.rs web: www.jkpgm.rs  

Директор: Иван Лазић дипл.економиста 

Порески идентификациони број ПИБ: 101884856 

Матични  број: 07192819 

Број и датум решења о упису у АПР:БД 4887/2005.год., 17.06.2005.год. 

Број рачуна:  

- Халкбанка А.Д. - Београд: 155-5751-23 

- Уникредит банка Србија А.Д.- Београд: 170-30010967000-03 

-Директна банка А.Д. - Крагујевац: 150-617-33 

- ОТП банка А.Д.-Нови Сад  :325-9500700030279-53 

- Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд: 200-2367150101914-95 

- Комерцијална банка А.Д.-Београд: 205-161-90  

- Банка Интеса А.Д.: 160-420032-10 

- Ерсте Банка А.Д.- Нови Сад :340-11018054-70 

Подаци о оснивачу: Општина Горњи Милановац  

Радно време: 07 – 15; радно време дежурних служби: 00 - 24 

 

mailto:info@jkpgm.rs
http://www.jkpgm.rs/
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1.2 Основни подаци о информатору о раду  

 

Информатор о раду је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу   

иформацијама од јавног значаја („Сл.Гласник РС“ бр., 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). Јавно 

комунално предузеће „Горњи Милановац“ из Горњег Милановца објавило је дана 20.3.2013. 

године  први Информатор о раду ЈКП „Горњи Милановац“, (у даљем тексту: информатор). Сврха 

објављивања Информатора је информисање јавности о раду предузећа. Информатор садржи 

податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица 

на приступ информацијама од јавног значаја. Информатор је израђен на основу података 

достављених од стране овлашћених службених лица организационих јединица унутар предузећа, 

као и општих аката предузећа.  

 

Одговорно лице за тачност и потпуност информација:  

 

Директор предузећа: Иван Лазић дипл. економиста, телефони: (032) 716-900; 716-901;  

064/88-000-69 

О објављивању и редовном ажурирању података садржаних у информатору стара се:  

Јелена Весковић дипл. правник , запослена на пословима: Руководилац сектора „Заједничке 

службе“ телефон: 716-900; 064/847-86-09 

 

Датум првог објављивања информатора 

20. март 2013. године 

 

Датум последњег ажурирања информатора 

децембар 2020. године  

 

Доступност информатора о раду:  

• Интернет презентација ЈКП ''Горњи Милановац'' под насловом Информатор о раду ЈКП 

''Горњи Милановац'' на адреси: http://jkpgm.rs/informator.html 

 

• у електронском и штампаном облику у просторијама ЈКП Горњи Милановац. Увид у 

штампану копију Информатора и примерак штампане копије доступни сурадним 

данима,  од понедељка до петка, у времену од 07:00 до 15:00 часова, у просторијама 

ЈКП ''Горњи Милановац'', у улици Војводе Мишића бр. 23. 

 

Електронска адреса за пријем поднесака: info@jkpgm.rs 

2 Организациона структура ЈКП „Горњи Милановац“ 

 

Основна питања организације рада, организациони делови, систематизација (радна 

места) и врсте послова, услове које треба радник да испуни за рад на одређеном радном месту и 

број извршиоца одређује се на основу делатности ЈКП “Горњи Милановац“ - Горњи Милановац 

у складу са Статутом и другим општим актима послодавца, према потребама и плановима рада 

и развоја, тако да се обезбеђује јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производних 

капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.  

Послове из своје делатности послодавац организује према потребама и захтевима 

процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. 

Послодавац образује организационе делове, као основне и унутрашње организационе јединице.   

http://jkpgm.rs/informator.html
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2.1 Графички приказ организационе структуре ЈКП „Горњи Милановац“ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИК 
ДИРЕКТОРА

ТЕХНИЧКИ 
РУКОВОДИЛАЦ

СЕКТОР "ВОДОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЈА"

СЕКТОР 
"КОМУНАЛНИХ 

УСЛУГА"

СЕКТОР 
"ЗАЈЕДНИЧКИХ 

СЛУЖБИ"
РЈ "РУДНИК" РЈ "ГРЕЈАЊЕ"
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2.2 Наративни приказ организационе структуре 

 

2.2.1 Надзорни одбор 

 

У складу са Статутом ЈКП " Горњи Милановац", органи предузећа су: 

• Надзорни одбор 

• Директор предузећа 

 

Надзорни одбор, обавља следеће послве: 

• доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије  и развоја и одговоран  је за 

њихово спровођење 

• доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и 

средњорочним планом пословне стратегије  и развоја 

• усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања 

• усваја тромесечни извештај  о степену усклађености планираних и реализованих 

активности 

• усваја финансијске извештаје 

• надзире рад директора 

• доноси Статут 

• одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала 

• доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитака 

• закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни 

односи 

• врши друге послове у складу са законом и статутом 

 

Надзорни одбор чине: 

Председник : Јелена Витковић – Горњи Милановац 

   Члан : Тања Лончаревић – Горњи Милановац 

   Члан : Владимир Миленковић – Горњи Милановац 

 

2.2.2 Директор предузећа 

 

Директор предузећа: Иван Лазић дипл. економиста 

Мобилни телефон: 064/88-000-69 

Фиксни телефон: (032)716-900; 716-901 

Факс:    716-902 

E-mail:   ivan.lazic@jkpgm.rs 

Директор предузећа, обавља следеће послове: 

• заступа и представља Јавно комунално предузеће, 

• организује и руководи процесом рада, 
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• води пословање Јавног комуналног предузећа 

• одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа 

• предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног 

предузећа и одговоран је за њихово спровођење, 

• предлаже годишњи односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа 

и одговоран је за његово спровођење 

• предлаже финансијске извештаје 

• извршава одлуке Надзорног одбора 

• бира извршне директоре 

• бира представнике Јавног комуналног предузећа у скупштини друштва капитала чији је 

једини власник Јавно комунално предузеће, по претходно прибављеној сагласности 

Скупштине општине 

• закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују 

радни односи 

• доноси акт о систематизацији 

• врши друге послове одређене законом, Одлуком о оснивању и Статутом Јавног комуналног 

предузећа 

 

2.2.3 Техничке службе 
 

2.2.3.1 Сектор водовoд и канализацијa 

 

Помоћник директора  за  

водоснабдевање и каналисање:  Тања Лончаревић 

Телефон:    064/847-86-69 

Е-mail:     tanja.loncarevic@jkpgm.rs 

 

Руководилац сектора „ВИК“ :         Драган Петровић 

Телефон:                                                064/847-86-99 

E-mail:                                                    dragan.petrović@jkpgm.rs 

 

Технички руководилац:  Миленко Јевтћ 

Телефони:    064/847-87-64 

E-mail     milenko.jevtic@jkpgm.rs 

 

2.2.3.1.1 Служба “Производња и дистрибуција воде” 

 

Служба ''Производња и дисрибуција воде'' 

Управник  производње и дистрибуције воде:            Татјана Кокић 

Телефони:         5743-110; 064/847-86 - 07 

Е-mail:          tanja.kokic@jkpgm.rs 

У служби производње и дистрибуције воде обављају се следећи послови: 

mailto:tanja.loncarevic@jkpgm.rs
mailto:milenko.jevtic@jkpgm.rs
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• сакупљање, прерада и пречишћавање воде применом одговарајућих технолошких поступака 

у водоводним системима: Горњи Бањани, Брезна – Шибан, Вујан и Рудник као и преузимање 

воде са водоводног система ’’Рзав’’, 

• врши сталну контролу квалитета воде у водоводним системима, 

• врши превентивно, интервентно и планско одржавање опреме и уређаја у водоводним 

системима, 

• дистрибуција пијаће воде до крајњих потрошача,  

• стара се о чувању и одржавању имовине, основних средстава, машина, опреме, уређаја, 

возила и алата којима располаже у обављању посла, у складу са потребама процеса рада 

сарађује са другим сличним предузећима, врши друге послове из делатности производње и 

дистрибуције воде. 

 

 

У општини Горњи Миланиовац снабдевање водом, које је надлежности  комуналног предузећа, 

врши се са пет водоводних система, а то су: ''Рзавски'', ''Бањански'' (Велика Дичина,  ''Марковића 

врело'' и врело ''Игралиште''), ''Брезански'' (врела: ''Куршумово'', ''Филиповића'' и ''Шибан''), 

''Вујански'' и ''Рудник''.  

У току 2018. године учешће појединих система у водоснабдевању  било је: ''Рзав''              40,25%,  

''Вујан''  3,14%, ''Бањани''  36,34% , '' Рудник''   6,34%,  ''Брезна''  13,92%. 

 

Комунално предузеће обезбеђује редовне контроле квалитета воде у свих 5 система  (''Бањани'', 

''Шибан'', ''Рзав'', ''Вујан'' и ''Рудник''). Узорковање воде врши се два пута седмично из мреже и 

једном седмично из резервоара. Контролу квалитета воде врши Завод за јавно здравље.  

 

У току 2019. године учешће појединих система у водоснабдевању  било је: ''Рзав''    38,76%, ''Бањани''  

32,34%, ''Брезна''  19,55%, ''Вујан''  3,62%, ''Рудник''   5,73%.  

              

У првих једанаест месеци 2020. године наши локални водоводни системи су обезбедили количину 

од 2.770.846 м3 воде ( ''Бањани'' 1.783.570 м3, ''Брезна'' 571.160 м3, ''Вујан'' 159.902 м3 и 

''Рудник''256.213 м3).  У истом периоду од РВС ''Рзав'' је преузето  2.311.329 м3 воде.  
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2.2.3.1.2 Служба “Одржавање водовода и канализације” 

 

 

Пословођа „Одржавања ВИК'': Горан Јоксић 

Телефони:    064/847-86-32 

Е-mail:     goran.joksic@jkpgm.rs 

 

У служби одржавања водоводне и канализационе мреже обављају се следећи послови: 

• отклања кварове на водоводним и канализационим системима,  

• врши превентивно и планско одржавање водоводне и канализационе мреже, 

• стара се о одржавању објеката, опреме и урећаја на водоводном и канализационом систему, 

• снабдева грађане пијаћом водом из цистерни, у случају већих хаварија или нестанка воде у 

неком од система, 

• врши радове на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже за потребе 

трећих лица, 

• изводи радове на прикључењу нових корисника на водоводну и канализациону мрежу, 

• одржавање и контрола мерних инструмената, 

• стара се о чувању и одржавању имовине, основних средстава, опреме, машина, возила и 

алата којима располаже у обављању посла, 

• у складу са потребама процеса рада пружа услуге другим организационим деловима 

предузећа, 

• по указаној потреби врши и друге послове из своје надлежности. 

 

Разуђеност територије опшине Горњи Милановац као и свих насеља која се снабдевају водом 

представља компелксан проблем. Постоје три главна крака пружања цевовода:  

- правац Брђани – Рудник у дужини око 35 км, 

- правац Врбава – Коштунићи у дужини око 50 км, 

- правац Луњевица – Накучани у дужини око 35 км. 

 

Дотрајалост цевовода на овако резуђеној територији представља велики проблем, као и присутност  

различитих  врста материјала цевовода. Посматрајући само материјал који чини структуру 

водоводних инсталација може се видети следећа заступљеност: 

- ПВЦ цеви је око 27 км,  

- АЦ цевовода је око 101 км,  

- ПЕ цевовода је око 75 км,  

             - ТПЕ цевовода је око  25 км,  

             - челичног цевовода је око 9,5 км,  

             - ливено гвозденог цевовода је око 8 км. 

 

Ово је списак свих главних цевовода (величине 2“ и већи) којим газдује Јавно комунално 

предузеће „Горњи Милановац“, а чини га  250 км главне водоводне мреже. Од укупне дужине само 

је 100 км ПЕ цевовода, а сви остали су стари типови цевовода које је неопходно реконструисати. 

Оријентациона дужина разводне мреже је  скоро два пута дужа од главне, и процењује се да је око 

430 км.  Постоји  потреба  реконстукције и значајног дела мреже изграђене поцинкованим 

материјалом  и старим ПЕ цевима слабијег квалитета. 
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Реконструкција постојеће градске водоводне мреже у  2018. години: 

 

У току 2018. године извршена је замена око 4.440м водоводне линије која је у надлежности Јавног 

комуналног предузећа „Горњи Милановац“. Радови су изведени на преко 50 локација.  

Локације на којима су изведени значајнији радови:  

- насеље Млаковац, 210 м цевовода, промера ¾'',  

- насеље Неваде, 140 м цевовода, различитог промера, 

- ул. 17. НОУ дивизије 100 м, различитог промера,  

- ул. Церска, 120м цевовода, различитог промера,  

- насеље Луњевица-Ражаник, 120 м цевовода, промера 80 мм,  

- ул. Корчагинова 365 м цевовода различитог промера,  

- ул. Солунска 815 м цевовода различитог промера,  

- насеље Верелеч-Ивовик, 170 м цевовода, различитог пречника,  

- насеље Брезна 140 м цевовода, пречника ¾ '',  

- насеље Лочевци, 100 м цевовода, различитог пречника.   

 

Значајнији радови на канализационој мрежи 2018: 

• санација дела фекалне канализације у улици М. Жујовића, 

• санација дела фекалне канализације у Ломиној улици, 

• санација дела фекалне канализације у насељу Ивице, 

• изградња дела нове канализационе мреже у Корчагиновој улици у дужини од око 200м, 

• реконструкција дела постојеће канализационе мреже у Корчагиновој улици. 

 

 



13 

 

                 
 

Реконструкција постојеће градске водоводне мреже у 2019. Години: 

 

У току 2019. године извршена је замена око 2.940 м цевовода који је у надлежности Јавног 

комуналног предузећа „Горњи Милановац“, од чега на локација: 

- Грабовички пут, 318 м цевовода, пречника 110 мм,  

- насеље Верелеч-Широко поље, 75 м цевовода, различитог промера,  

- Ул. Дринчићева, 440 м цевовода, различитог промера, 

- Ул. Цвијићева, 466 м цевовода различитог промера,  

- насеље Млаковац, 137 м цевовода, пречника 1'',  

- насеље Парац, 100м ПЕ цевовода, пречника 63мм.  

 

 

  Значајнији радови  на канализационој мрежи 2019. година: 

• санација  фекалне канализације у улици Обилићевој улици,  

• санација  фекалне канализације у Карађорђевој  улици, 

• санација  канализационе мреже у Корчагиновој улици,  

• санација канализационе мреже у улици Милована Глишића,  

• реконструкција канализационе мреже у Првомајској улици,  

• уцевљење атмосферких вода у ул. Вука Караџића, код зелене пијаце,  

• Рад на прикључењу куће солидарности  на канализациону мрежу за Општинску управу  

• реконструкција канализационе мреже у Дринчићевој улици.  
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Значајнији радови на водоводној мрежи у 2020. години: 

 

- замена водоводне линије у дужини од 500 м, пречника 40 мм, Грабовица - ПИК-ов воћњак'' 

(Луњевица); 

- реконструкција водоводне линије  у дужини од 150 м, за спортску халу ''Бреза''; 

- санација водоводне мреже  у ул. Илије Бирчанина, у дужини од 90 м, пречника 100 мм; 

- санација водоводне мреже  у ул. Тихомира Матијевића, у дужини од 120 м, пречника 110 

мм; 

- санација водоводне мреже у ул. Рада Кончара, са прикључцима, у дужини од 700 м, пречника 

40 мм; 

- изграден је  нови цевовод у Цвијићевој улици, у дужини од 380 м, пречника 100 мм; 

- израђен нови цевовод у ул. Хаџи  Ђерина, у дужини од 100 м,  пречника 90 мм; 

- санација водоводне мреже у насељу Ивовик, у дужини од150 м, пречника 40 мм; 

- санација водоводне мреже у ул. Мише Лазића, у дужини од 120 м, пречника 32 мм,  

- реконструкција водоводне мреже у индустријској зони у Верелечи,  у дужини од 200 м, 

пречника 40мм. 

 

Значајнији радови на канализационој мрежи у 2020. години: 

 

- реконструкција канализационе мреже у ул. Бранка Радичевића, пречника 300 мм; 

- изграђен део нове канализационе  мреже у ул. Рада Јанићијевића, у дужини око 150м, 

пречника 300 мм; 

- у Корчагиновој улици урађен је 80 м  канализацијионе мреже, промера од 150мм до 250 мм.   
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Пријаве кварова и рекламације услуга 

 

Двадесетчетири часа, свакога дана у години грађани  могу да пријаве кварове на водоводној, 

канализационој, топловодној мрежи или да рекламирају  неку од услуга из надлежности предузећа, 

преко  call centra, електронским путем, личном пријавом или редовном поштом. Стручне службе 

преузећа настоје да у најкраћем могућем року, реагују по пријавама  грађана  и отклоне пријављене 

кварове.  

 

Број хавријских интервенција  у току 2018. године: 

• 1.331 интервенција на градској водоводној мрежи и  

• 502 интервенција на градској канализационој мрежи.   

 

Број хавријских интервенција  у току 2019. године: 

 Увидом у радне налоге у току 2019. године утврђено је да је било  2470 интервенција на 

градској водоводној и канализационој мрежи.  

• Број интервенција на водоводној мрежи: 1.775 

• Број интервенција на канализационој мрежи 695  

Број хавријских интервенција  у току 2020. године: 

 Увидом у радне налоге у току 2020. године утврђено је да је било 2518 интервенција на 

градској водоводној и канализационој мрежи.  

• Број интервенција на водоводној мрежи: 1.720 

• Број интервенција на канализационој мрежи 798 

Разлози учесталих интервенција на водоводној и канализационој мрежи искључиво је 

дотрајалост и истекли експлоатациони век (и преко 50 година )цевног материјала који је најчешће 

азбестни,  ливено- гвоздени или  керамички. 
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Радови на водоводу у МЗ Брђани 

 

Одлуком општинског већа, у мају 2019. године Јавном комуналном предузећу “Горњи Милановац” 

додељен је на даљу изградњу водоводни систем села Брђани.  

У септембру, након израде неопходне документације, кренуло се у извођење радова. Прво је 

комплетиране бустер станица и резервоар бр. 5, уграђене пумпе и остала опрема унутар базена, а 

потом се кренуло у израду кућних прикључака. После месец дана, у функцију је пуштена цела пета 

висинска зона и сва домаћинства која се налазе у овој висинској зони и која су измирила обавезе 

према МЗ Брђани добили су приступ здравој пијаћој води.  

Након радова у петој висинској зони, приступило се извођењу радова у другој и трећој висинској 

зони. Потпуно су опремљени хидро-машинском опремом резервоари број 1 и 2.  

Радови на водоводном систему МЗ Брђани, настављени су у 2020. години  изградњом резервоара 

бр.3, што је услов  да се цео водоводни систем пусти у функцију. 

 

 

Инвестиција Водовод ’’Г. Милановац-Рудник’’  

 

У току 2017. године завршена  је  изградња магистралног цевовода  од резервоара ’’Сврачковци’’ 

до резервоара ’’Мајдан’’ у укупној дужини 2.510 м и груби грађевински радови  на резервоару 

’’Мајдан’’.   

 У 2018. години завршени су  радови  на резервоару ’’Мајдан’’: браварски радови  и спољне везе, 

уговорени у  2017. години. Средства су обезбеђена из буџета општине  20 милиона  и Републичке 

дирекције за воде 7.027.000 РСД.  

 

 

Набавка основних средстава 

 

-  У 2017. години набављен је  камион кипер, чија је вредност 7.967.120.00 РСД  и 1 теренско возило 

лада-нива (вредност 1.059.936,67 дин).  

 

- У оквиру развоја система даљинског управљања водоводним системом  у 2017. години  набављена 

је опрема и повезано је још 5 локација са централним системом за даљински надзор и управљање 

(вредност 3.341.063,50) 

 

- У циљу рационалног коришћења  расположивих добара 2019. године  један аутосмећар је прерађен 

у цистерну за воду. На тај начин обезбеђена је флексибилност у случају потребе за достављање воде 

по захтеву корисника и другим потребама.  

 

 

 

2.2.3.1.3 Служба "Прерада отпадних вода'' 

 

Шеф службе: Мирко Пантовић 

Телефони:  032/716-915; 064/847-8761 

Е-mail:  cppovgm@gmail.com 

 

У служби прераде отпадних вода обављају се следећи послови: 

• сакупљање и одвођење отпадне воде до ЦППОВ-а, 

• одговарајућим технолошким поступцима врши прераду воде на ЦППОВ-у, 

• стара се очувању и одржавању имовине, основних средстава, опреме, машина, уређаја и 

алата којима располаже у обављању посла, 

mailto:cppovgm@gmail.com
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• у складу са потребама процеса рада остварује сарадњу са другим сличним предузећима, 

огранима и организацијама, 

• по указаној потреби врши и друге послове из своје делатности. 

 

Централно постројење за пречишћавање отпадних вода пројектовано је  за  

100 000 ЕС, са  грађевинским  радовима изведеним по пројекту, за линију воде и  једном линијом 

муља.  

 

 

Након више година рада наведеног постројења извршена је неопходна реконструкција према 

генералном пројекту санације и адаптације у току 2011. и 2012. године. Постројење тренутно ради 

за око 27000 ЕС. На канализациони систем је прикључено око 65% становништва што  је око 8620 

домаћинстава и 868 индустријских, привредних субјеката и установа. Поред тога, на постројење, 

главним колектором, долазе технолошке и санитарне  отпадне воде,   као и оцедна вода са санитарне 

депоније „Вујан“.  

На ЦППОВ је  у 2018 години  на третман  приспело 3 865.185,00 m3  отпадне воде. У водоток 

реке Деспотовице након третмана, пуштено је 2 570.974,00 m3 пречишћене отпадне воде. У истом 

периоду, на санитарну депонију,  наменским контејнерима одложено је око  957,38 тона 

обезводњеног муља и 139,07 тона другог крупног отпада одвојеног на грубим и финим решеткама 

и песколову. 

Завод за јавно здравље Чачак,  у току године, врши редовну  контролу  квалитета речне воде 

као реципиента, као и улазних и излазних параметара отпадне воде, ефлуента. Резултати анализа 

пречишћених отпадних вода показивали су минимална одступања од прописаних вредности за 

анализиране параметре.  

У 2019.год на ЦППОВ прерађено је   3.756.543,60 m3  отпадне воде. У водоток реке 

Деспотовице након третмана, пуштено је 2.582.564,50 m3 пречишћене отпадне воде, док је на 

санитарну депонију,  наменским контејнерима одложено  око  1.207,72 тона обезводњеног муља и 

другог крупног отпада одвојеног на грубим и финим решеткама и песколову. 

 

У 2020.год. на ЦППОВ је прерађена количина отпадне воде од око   4.052.400 m3   У водоток 

реке Деспотовице након третмана, испуштено је  око 2.200.000 m3 пречишћене отпадне воде. 

Наменским контејнерима одложено је око  1.052.440 кг обезводњеног муља и другог крупног отпада 

одвојеног на грубим и финим решеткама и песколову. 

 Поред тога, свакодневно су вршени послови машинског и електро одржавања опреме и 

уређаја на систему.  
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2.2.3.1.4 Техничка служба 

 

Руководилац Техничке службе: Томислав Нешовић 

Телефони:    064/847-86-01 

Е-mail:    t.nesovic@jkpgm.rs 

 

У овој служби се обављају следећи послови:  

• прикупљање података о водоводним и канализационим системима, 

• успостављање, одржавање и развој ГИС-а водоводног и канализационог система, 

• анализа рада водоводног иканализационог система (потрошња, кварови, производња, 

квалитет, губици, уштеда, ...), 

• прикупљање података о квалитету воде за пиће и отпадне воде, 

• координација свих потребних активности унутар и ван предузећа на обезбеђењу 

одговарајућег квалитета пијаће и оптадне воде, 

• стална провера (симулирање) рада водоводног и канализационог система по 

математичком моделу, 

• израда краткорочних и дугорочних планова (развоја, инвестиционих радова, 

инвестиционог одржавања и планова превентивног одржавања ), 

• праћење и надзор над извршењем планова, 

• израда услова и сагласности у поступку прикупљања нових потрошача на водоводном и 

канализационом систему, 

• увођење, одржавање и развој система за осматрање, надзор и управљање водоводним и 

канализационим системима, 

• надзор и организација извођење радова на изградњи објеката водовода и канализације, 

• израда пројектне документације за објекте водовода и канализације, 

• администрирањем и одржавањем рачунарске мреже, пословног информационог система, 

система за даљински надзора и управљање водоводним системом,  

• у складу са потребама процеса рада доставља информације и остварује потребну сарадњу 

са другим организационим деловима предузећа, 

• по потреби остварује сарадњу са другим предузећима, органима и организацијама. 

 

 

2.2.3.1.5 Служба „Диспечерски центар” 

 
Управник диспечерског центра: Милан Брковић 

Телефони:                            064/847-86 -80 

Е-mail:    dispecer@jkpgm.rs 

 

У служби диспечерски центар се обављају следећи послови: 

• праћење рада водоводног система, 

• контролa количине нивоа резидуалног хлора у води, 

• оптичке провере мутноће воде, 

• свакодневни обиласци објеката водовода (резервоари, пумпне и хидрофорске станице, 

прекидне коморе) и слично, 

• рад на смањивању губитака у водоснабдевању 

• праћење параметара из Централног Система Даљинског Надзора и Управљања(ЦСНУ) 

система,на основу тренутно добијених података о протоцима и притисцима воде у 

појединим цевоводима , као и нивоима воде у резервоарима доносе битни закључци на 
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основу којих се активирају остале РЈ (производња и дистрибуција воде, одржавање водовода 

и канализације, техничка служба, електро-машинско одржавање и слично), 

• Координација са представницима“Завода за јавно здравље“ из Чачка ради узорковања воде 

како у редовним терминима, тако и у току варедних и специјалних годишњих анализа, 

• даљинско укључење и искључење потребног броја пумпи, затварање секторских 

затварача(вентила), преусмерење потребне количине воде и остале активности, како би се 

водоводни систем одржао у оперативној употреби , а број корисника који у таквим 

ситуацијама остаје без воде свео на минимум, 

• Размена информација о актуелним дешавањима са диспечерском службом РВС“РЗАВ“, 

ОДС“ЕПС“, као и представницима „Телеком“-а и „Србија-Гаса“, како би се приликом 

извођења различитих интервенција на терену евентуална оштећења постављених подземних 

инсталација свео на минимум, 

• Рад диспечерског центра је конципиран као свакодневни(током читаве године, викендима, 

као и на државне празнике-365 дана у години). 
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2.2.3.2 Сектор „Kомуналне услуге“ 
 

 

2.2.3.2.1 Служба ’’Изношење, транспорт и депоновање комуналног и индустријског 

отпада“ 

 
Пословођа службе:                              Александар Обрадовић 

Телефони:    064/847-86 - 13 

Е-mail:     aco.obradovic@jkpgm.rs 

 

Служба  пружа следеће услуге: 

 

 Сакупљање  и транспорт комуналног и индустријског, неопасног отпада до депоније ''Вујан'', 

 депоновање смећа на санитарној депонији ''Вујан'', 

 сакупљање папира и ПЕТ амбалаже и упућивање ових компоненти на рециклажу. 

 

 Услуге  изношења, транспорта и депоновања смећа пружају се домаћинствима, установама 

и привреди на територији градског подручја, приградских насеља, варошици Рудник и на већем делу 

сеоског подручја. 

 Поред неведених подручија отпад се извлачи и из следећих места на територији општине 

Горњи Милановац (приказ дат у табели) 

 

Бершићи Горњи Бањани Коштунићи Прањани 

Брђани Горњи Бранетићи Леушићи Сврачковци 

Брусница Грабовица Лозањ Синошевићи 

Велереч Доња Врбава Лочевци Таково 

Враћевшница Јабланица Луњевица Богданица 

Врнчани Калиманићи Љутовница Теочин 

Гојна Гора Каменица Мајдан Заграђе 

Горња Врбава Клатичево Неваде Угриновци 

Драгољ Варнице Срезојевци Озрем 

Дружетићи Трудељ Горња Црнућа Катрићи 

 Смеће из индивидуалних домаћинстава износи се сходно Одлуци о комуналним 

делатностима, једном седмично док у колективном становању, варошици Рудник, Прањанском и 

Гружанском  крају пражњење контејнера је, сходно могућностима и добу године, организовано 

више пута седмично.   

   Из привреде, поред комуналног чврстог отпада, папира и ПЕТ амбалаже, ЈКП  врши услугу 

изношења, транспорта и депоновања  индустријског неопасаног отпада. 

У 2018. години  ЈКП је из својих средстава набавио 25 контејнера од 1,1 м3, 25 канти од 120 

л и 30 поклопаца за контејнере за папир. Ове посуде су углавном искоришћене за замену на 

појединим локацијама као и за допуну на местима где нема довољно посуда. 
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Акција одношења кабастог отпада  

 

Као  и ранијих  година, и у 2018. и 2019. години,  организоване су две акције изношења 

кабастог отпада: пролећна и јесења. У 2020. години организована је јесења акција изношења 

кабастог отпада (пролећна акција није организована због  ванредне ситуације у земљи).   

План акције изношења кабастог отпада је унапред и на време оглашаван у срествима јавног 

информисања и на сајту ЈКП. Ову услугу ЈКП не наплаћује од својих корисника. 

 

ЈКП је претходних  година учествовало у низу акција чишћења, уређења, одвожења и 

депоновања отпада са територије Г. Милановца. У том смислу је у току године бесплатно одвежено 

и депоновано више стотина метара кубних отпада.  

 

 
 

 Као и ранијих година и  за 2020. годину ЈКП ''Горњи Милановац'' је склопило уговор о 

изношењу смећа са сеоског подручја са Општином Горњи Милановац. ЈКП извлачи смеће са 

територије готово целе општине.  

 

 

Количине депонованог смећа на депонију ''Вујан'' 

 

 У 2019. години на депонију ''Вујан'' је депоновано цца 14.600 т отпада, што је приближна 

количина која је депонована и у 2018. години.  

 У току 2020. године  из домаћинстава и привреде ЈКП“ Горњи Милановац“ изнето је 15.360  т 

отпада. Мора се нагласити да се количина смећа константно повећава.  
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Депонија ''Вујан'' 

 

 У 2018. години је на  обрађено тело депоније положено 2.300 м2 фолије и 4.600 м2 

геотекстила. Завршетком ових радова ( вредност радова била је цца 6 милиона динара) је обезбеђен 

капацитет депоније за наредне 2-3 године. 

 У 2020. години настављени су радови на  на проширењу тела депоније, облагањем   тела 

депоније са још 2.000 м2 фолије. 

У оквиру редовног годишњег одржавања депоније ''Вујан'' настављена је дегазација 

(уградња био трнова), прекривено је смеће земљом на потребној површини, урађен је  ремонт пумпи 

на постројењу за сакупљање отпадних вода. 

 

 

Чишћење дивљих депонија  

У току 2018. године ивршено је чишћење и санација 36 дивљих депонија на подручју 

Општине Горњи Милановац. Укупна количина отпада која је сакупљена, превежена и депонована 

износи преко 480 м3.  

У 2019. години очишћено је  19 дивљих депонија на подручју Општине Горњи Милановац. 

Укупна количина сакупљеног отгпада је  износила преко 400 м3.  

Поред редовних активости, у току 2020. године извршено је чишћење и санација 12 дивљих 

депонија на подручју Општине Горњи Милановац. Укупна количина отпада која је сакупљена, 

превежена и депонована на депонију ''Вујан'' износи преко 300 м3. Инвеститор радована на чишћењу 

дивљих депонија је ОУ Горњи Милановац. 
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Примарна селекција 

Примарна селекција је организована на целој територији града и у приградским насељима 

као и у насељеном месту Рудник. 

У другој половини 2017. год. кренуло се поново са едукативном кампањом која је већ на 

старту дала резултате. Лик“Љубице“ која води рачуна о правилном разврставању отпада ушао је у 

куће многих корисника-преко флајера, стрипова, билборда. Најмлађи узраст деце је управо  циљна 

група за коју се очекује да настави ову акцију. 

Проблеми код примарне селекције су и даље  неадекватно одлагање, стављање комуналног 

отпада  у контејнере ПЕТ-а и ПАПИР-а, што проузрокује проблеме код откупљивача.  

 

 

 

 
 

 

 

Набавка кеса за примарну селекцију 

 

ЈКП ''Горњи Милановац'' је у  2018. години набавило и поделило грађанима  191.100 плавих и жутих  

кеса, што је према плану за примарну селекцију  довољно за једну годину.  

Исту количину ЈКП је набавило и поделило корисницима у индивидуалном становању и у 2019. и 

2020. години. Све издвојене количине ПЕТ амбалаже и папира ЈКП преузме и упути на рациклажу.   

Издвојене компоненте, односно ПАПИР и ПЕТ амбалажа преузимају се  наизменично, односно 

једне седмице се сакупља папир, а следеће ПЕТ амбалажа, према распореду изношења осталог 

комуналног отпада и  приказаном календару преузимања ових компоненти.  
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Сакупљене количине ПЕТ-а и папира 

 

Укупна количина сакупљене ПЕТ амбалаже у 2018. години је 26.940.кг. Количина сакупљеног 

папира је 136.040 кг. У 2018. годину у  односу на 2017.  имали смо  повећање количине папира за 20 

т, док је ПЕТ остао на приближно истом нивоу. 

Количина прикупљеног ПЕТ-а у 2019. години је 29.840 кг, а папира 150.470 кг. У односу на 2018. 

год. имамо повећање количине папира за 14 т, а ПЕТ -а  3 т, што процентуално износи по 10% за 

сваку компоненту. То је у последњих неколико година највеће повећање количина. Количина 

папира има тенденцију пораста, док ПЕТ амбалажа има тенденцију пада. Разлог за то је 

нестабилност тржишта због пандемије COVID -19 која битно  утиче на ауто индустрију као највећег 

купца рециклиране ПЕТ амбалаже. Због тога се дешава да оператери не могу да откупе ПЕТ јер не 

могу даље да га пласирају на тржиште. То се десило и у 2020. години када 3 месеца готово да ништа 

нису откупљивали. У 2020. години сакупљено је 21.280 кг ПЕТ амбалаже, док је папира сакупљено 

160.290 кг. 
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Набавка основних  средстава 

 

У циљу подизања квалитета услуга изношења смећа и услед перманентног повећања обима рада, 

ЈКП „Горњи Милановац“ је у току 2019. год. набавило 1 нови аутосмећар (вредност 14.050.000 без 

ПДВ-а),  Набавком овог возила у великом је стабилизован рад у ситуацијама кад због кварова неко 

возило не може на терен. 

 

 
 

 

2.2.3.2.1 Служба„ Хигијена, зеленило, пијаце и гробље“ 

 

Пословођа: Владимир Петровић 

  

Телефони: 064/847-86 -18 

Е-mail: vlade.petrovic@jkpgm.rs  
Јавна хигијена и зеленило 

 

У оквиру службе Јавна хигијена и зеленило врше се следећи послови: 

 

1. Ручно чишћење тротоара  

2. Машинско чишћење улица 

3. Чишћење јавних зелених површина са пражњењем корпи 

4. Чишћење снега и леда са посипањем соли 

5. Прање улица 

6. Одржавање Брда мира 

 

Нама поверени послови  јавне хигијене који се  обављају према програму Општинске управе 

обухватају: ручно чишћење тротоара, машинско чишћење, чишћење јавних зелених 

површина са пражњењем корпи, чишћење снега и леда са посипањем соли и прање улица. 

Програм одржавања јавне хигијене у Горњем Милановцу је исти дуги низ година, с тим да је у 2019.  

години проширен посао одржавања јавне хигијене на спомен парку  „Брдо мира“, где ЈКП „ Горњи 

Милановац“ има обавезу кошења травњака, одржавање стаза, садница итд. 

 

 

 

Што се тиче одржавања  градског зеленила, ЈКП ''Горњи Милановац'' од 2017. год.  не обавља   ове 

послове за Општинску управу,  тако да кошење траве у парковима, одржавање дрвореда, орезивање, 

цвеће и други радови на зеленилу нису у надлежности ЈКП-а.  

mailto:vlade.petrovic@jkpgm.rs
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Градско гробље 

 

Овај део радне јединице  обавља послове сахрањивања и одржавања градског гробља. 

Сваке године број сахрана на градском гробљу константно расте. У  2020. године је било преко 

200 сахрана.  

Поред основног дела посла, радови на одржавању градског гробља подразумевају 

свакодневно кошење у периоду март - октобар, чишћење пешачких стаза и саобраћајница, чишћење 

снега, сакупљање крупног отпада, одвожење смећа са простора гробља и редовно одржавање 

хигијене и дезинфекције просторија у објектима на гробљу, одржавање комуналне инфраструктуре. 

У 2018. години изведени су радови на проширењу  градског гробља. Направљено је укупно 

145  гробних места, као и интерне саобраћајнице и пропусти. Вредност изведних радова је 9.063.612 

динара без ПДВ-а.  

У 2019. години реконстуисана је бетонска стаза (цца 250 м), која води од управне зграде до 

новог дела гробља. Ови радови су подразумевали рушење старе стазе, постављање бехатона, 

ивичњака  као и осветљење. 

У 2020. год извршено је проширење гробних места за 3 реда- 50 гробних места. 

Поред тога,  настављени  су  послови   ажурирања гробних места у оквиру базе података 

ГИС-а. 

 

 

 

Пијаце 

 

 Ова Р.Ј. се бави организацијом рада Зелене, Робне и Сточне пијаце. Рад на овим пијацама се 

састоји од одржавања хигијене, уређења и наплате пијачарине на пијацама. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Зелена и млечна пијаца,  

  

Укупан број тезги на зеленој пијаци:                                                                80 
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Укупан број осталих места који се издају  

(за јаја, магацински простор,пијачни  простор без опреме, 

 места за расад, места за цвеће)                                                                                 74 

 

Укупан број витрина за млечни пијац (дељиве на пола)                                     10 

 

Укупан број столова за сухомеснате производе                                                  12 

 

Попуњеност зелене пијаце, укључујући и млечну, после лицитације је око 60%. Овај податак се 

мења у зависности од годишњег доба. 

И ове године смо организовали кванташки пијац на простору који припада Пролетеру. Простор је 

био доступан у периоду од 15.10.2020.-01.12.2020. 

 

 

Робна пијаца: 

 

Укупан број места:  52 

Склопљен је уговор о закупу на годишњем нивоу на свих  52 места  

 

 

Сточна пијаца:  

 

ЈКП ''Горњи  Милановац'' је   до 2018. год.  плаћало закуп  земљишта за потребе сточног 

пијаца. У 2018. години  је извршено  измештање сточне пијаце на нову локацију у Сврачковцима, 

која је  у власништву Општинске управе. Након котроле Управе за ветерину,  добијена је  дозвола 

за рад од Ветеринарске инспекције и пијац је почео са радом у  септембру 2018. год.  

 

 
 

  

Рад сточне пијаце се организује једном недељно, када је пијачни дан и за време вашара. Иако је нови 

простор у Сврачковцима урађен у складу са свом законском регулативом и закупцима је обезбеђен 

одличан простор опремљен свим потребним деловима, заинтерсованост је на минималном нивоу. У 

2020. години,  од почетка пандемије, присутност продаваца и купаца је сведен на минимум.  

 

 

2.2.3.2.2 Служба ''Одржавање'' 

 

У овој служби врше се следећи послови: 
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• Одржавање возног парка комуналног предузећа (теретног и путничког програма), 

• Одржавање машинске и електро опреме у предузећу, 

• Одржавање контејнера, 

• Одржавање објеката предузећа, 

• Грађевински послови (израда опсега на градском гробљу и др. ),  

• Према потребама других сектора, радних јединица и служби предузећа пружа услуге везано 

за своју делатност, 

 

2.2.3.3 Сектор „Заједничке службе“ 
 

Сектор „Заједничке службе“ 

 

Руководилац Сектора: Јелена Весковић 

Телефони: 064/847-86-09 

Е-mail: jelena.veskovic@jkpgm.rs 

 

 

 

 

2.2.3.3.1 Служба ''Правни и општи послови'' 

 

 

Шеф службе ''Правни и општи послови'': 

 

Марко Џелетовић 

  

Телефони: 064/847-86-00 

Е-mail: marko.dzeletovic@jkpgm.rs 

  

 

У Слижби Општих и правних послова, обављају се следећи послови: 

 

• Праћење законских прописа и старање о њиховој примени, 

• Израда нацрта општих аката, 

• Заступање пред судовима, органима управе и другим органима, 

• Припремање седница Надзорног одбора и стара се о законитости њиховог рада, 

• Израда аката из надлежности директора предузећа, 

• Израда нацрта уговора и контрола свих осталих уговора које закључује предузеће, 

• Давање правних мишљења органима предузећа и пружање правне помоћи другим 

секторима, радним јединицама и запосленима у предузећу, 

• Спровођење поступка јавних набавки велике и мале вредности и вођење евиденције о 

истима, 

• Вођење евиденције имовине предузећа и регулисање  имовинско – правних послова, 

• Кадровски послови, 

• административно – технички послови, 

• пријем и експедиција поште и вођење деловодног протокола, 

• дактилографски послови, 

• послови обезбеђења имовине предузећа, 

• послови НО, обезбеђења противпожарне заштите, безбедности здравља запослених на 

раду, 

• послови одржавања хигијене, 

• израђује и извршава планове развоја и унапређење рада ове службе, 

• обавља и друге послове везане за делатност ове службе. 
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2.2.3.3.2 Служба ''Финансијско-рачуноводствени и комерцијални послови'' 

 

 

Шеф  рачуноводства: Лела Ковачевић 

  

Телефони: 064/88-001-62 

Е-mail: lela.kovacevic@jkpgm.rs 

 

 

У оквиру ове службе врше се следећи послови: 

 

• уредно вођење пословних књига и аналитичких евиденција уз примену и поштовање 

позитивних законских прописа који регулишу ову област, 

• израда завршног рачуна о пословању предузећа на годишњем нивоу, припремање 

материјала и извештаја из области финансија за органе руковођења, (управљања)  и 

оснивача, 

• врши припреме и контролу докумената о насталим пословним променама, 

• обезбеђује новчана средства за редовно пословање, инвестиционо улагање и замену 

дотрајалих средстава, 

• води евиденцију и контролу о исплаћеним зарадама као и свим материјаним и новчаним 

исплатама запосленима, 

• очитава водомере, дистрибуира рачуне за наплату извршених услуга, 

• наплата свих извршених услуга, 

• наплата пијачних услуга на зеленој, млечној, робној и сточној пијаци, 

• обавља благајничко пословање као и све видове безготовинског плаћања и наплата 

потраживања, 

• све послове набавке и лагеровања материјала неопходног за функционисање предузећа, 

• израђује и извршава планове развоја и унапређења рада ове службе, 

• обавља све друге послове који спадају у област планирања, финансија, књиговодства и 

комерцијале. 

 

 

 

2.2.3.4 Радна јединица „Грејање“ 
 

У оквиру ове радне јединице обављају се послови: 

 

• производња и испорука топле воде из система даљинског грејања, 

• прикључење кућних топлотних постројења на постојеће топлотне мреже и њихово 

пуштањеу рад, 

• одржавање термо – техничких постројења, 

• пружање услуга из своје делатности трећим лицима, 

• обавља и друге послове везане за делатност ове радне јединице. 

            

 Систем даљинског грејања у Горњем Милановцу састоји се од 2 котларнице: у Ломиној и 

Железничкој улици,  укупног топлотног капацитета 10 МW ( “Железничка” 6,9 МW и “Ломина” 3,1 

МW ) и око 3,5 км дистрибутивне мреже (примарног топловода), са укупно 21 топлотном 

подстаницом у обе котларнице (11 подстаница у “Железничкој” и 10 подстаница у “Ломиној”). 

Загрева се укупно 1.106 стана и 27 пословних јединица укупне површине око 54.750 м2. 

Систем грејања стар и преко 35 година већ дужи низ година је у врло лошем стању,   тако да су и 

губици топлотне енергије велики, што  условљављава повећану потрошњу мазута.  
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2018. година 

  

Обзиром на околности и стање система,  испорука топлотне енергије у току 2018. године је била 

сасвим задовољавајућа, са спорадичним мањим кваровима. Грејне сезоне 2018/2019 са испоруком 

топлотне енергије смо почели 15.10.2018. а завршили 02.05.2019. године. 

У току 2018. године утрошено је 1.102.920,00 кг мазута у обе котларнице (788.060,00 кг мазута је 

утрошено у “Железничкој” и 314.860,00 кг мазута у “Ломиној”  

У складу са важећим прописима,  у току целе 2018. и 2017. године вршено је мерење испоручене 

топлотне енергије потрошачима у свим зградама система даљинског грејања 

 

2019. година 

  

Протекле грејне сезоне, 2019/2020. године  са испоруком топлотне енергије смо почели 08.10.2019. 

а завршили 08.05.2020. године. 

 У току 2019. године утрошено је 1.064.160,00 кг мазута у обе котларнице ( 771.140,00 кг 

мазута је утрошено у “Железничкој” и 293.020,00 кг мазута у “Ломиној” ). 

 У току целе  2019. године вршено је мерење испоручене топлотне енергије потрошачима у 

свим зградама система даљинског грејања ( осим ''Таково'' кућа, код којих је претпоставњена 

потрошња јер су директно везани на систем ).  

   

У 2019. години саниран је бетонски канал и замењен мазутни цевовод у котларници у 

Ломиној улици. Вредност радова била је 500.000 динара, а извршена је и реконструкција два котла 

у истој котларници. 

 

2020. година 

 

Након успешно завршених топлих проба, 15. октобра 2020. године, отпочела је грејна сезона 

2020/2021. У складу са спољашњим условима и режимом рада почето  је редовно снабдевање 

топлотном енергијом. 

Почетком 2020. године извршени су  радови на чишћењу и санацији мазута из подрумских 

просторија у згради у Ломиној бр. 18, који је исцурео током 2011. и 2012. године због пуцања 

цевовода који транспортује мазут, од цистерне до котларнице. Укупна вредност изведених радова 

износила је 8 милиона динара. 

Поред тога урађен је ремонт великог котла у котларници у Ломиној улици и делимичан 

ремонт котлова у котларници у Железничкој улици. Вредност изведених радова износи 880.000 

динара. Урађено је и хемијско и механичко чишћење свих котлова, чија је укупна вредност износила 

200.000 динара. 
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Урађен је ремонт цистерне за мазут и пратеће арматуре у котларници у Ломиној улици. 

Процуривање топловодног грејача у цистерни, којим се греје мазут, условио је његову замену, као 

и остале арматуре. Укупна вредност радова износила је 4.800.000 динара без ПДВ-а. Поменутим 

радовима добили смо већу поузданост припреме и транспорта мазута до котлова. 

У циљу припрема за грејну сезону извршили смо ремонт неколико циркулационих пумпи, 

као и сервис горионика, а вредност извршених радова износила је 500.000 динара. 

  Извршена је замена обе топловодне цеви које прелазе преко улице Кнеза Александра 

наспрам СУД-а, новим предизолованим цевима у дужини трасе од 16м и вредност тих радова ( 

машинских + грађевинских ) је 1.000.000 динара без ПДВ-а. 

 

 

2.2.3.5 Радна јединица „Рудник“ 

 

Шеф РЈ Драган Дикић 

  

Телефони: 

 

 

Е-mail: 

(032)741-226 

064/847-86-62  

064/847-86-34 

dragan.dikic@jkpgm.rs 

 

 

  

 

У оквиру ове радне јединице обављају се послови: 

 

• дистрибуција пијаће воде до крајњег потрошаћа, 

• одржавање водоводне мреже, опреме и уређаја којима располаже 

 у обављању посла, 

• врши контролу мерних уређаја и прикључака на водоводну мрежу, 

• изношење смећа и другог отпада, 

• врши наплату комуналних услуга, 

• обавља и друге послове везане за делатност ове радне јединице. 

 

У оквиру  одржавања водоводне мреже и уређаја РЈ ’’Рудник’’ крајем 2018.год. уграђена су 

нова три филтера за  одстрањивање арсена  у црпној станици ’’Мали рај’’. Тиме је омогућено 

укључивање још једног изворишта (тзв. ’’Драганове воде’’) и обезбеђено додатиних око 2,3 л у 

секунди,  неопходних да Рудник и у летњем периоду име довољну количину хигијенски исправне 

воде за пиће.   У истом периоду уграђен је систем даљинског надзора рада пумпи резервоара ''Дрење'' 

и ''Колонија''  као и црпним станицама ''Јасеница'' и ''Мали рај''. Вредност инвестиције  је 4.959.690 

динара  (без ПДВ-а).  

 

Због неповољне хидролошке ситуације током 2019.  године, извршене  су 2 замене филтерске 

испуне за уклањање арсена и то у септембру на филтерима у ЦС ''Мали Рај'' и у октобру на 

филтерима у ЦС ''Јасеница''. 

mailto:dragan.dikic@jkpgm.rs


32 

 

 
 

Поред редовних послова на одржавању водоводне и канализационе мреже, у децембру 2020. 

године извршена је замена филтерске испуне на свих 5  филтера у ЦС «Јасеница». 

 

 
Број запослених по организационим јединицама 

  

Директор 1 

Помоћник директора за водоцнабдевање и каналисање 1 

Технички руководилац 1 

Сектор „Водовод и канализација“  

                 Руководилац сектора  1 

                 Производња и дистрибуција воде 16 

                 Одржавања водоводне и канализационе мреже 20 

                 Прерада отпадних вода 11 

                 Техничка служба 5 

                 Диспечерски центар 5 

Сектор „Комуналне услуге“  

                 Изношење транспорт и депоновање комуналног и индустријског отпада 21 

                 Јавна хигијена, зеленило, гробље и пијац 22 

                 Служба одржавања 8 

Сектор „Заједничких службе“  

                Руководилац сектора 1 

                Правни и општи послови 8 

                Финансијско рачуноводствено комерцијални послови 18 

Радна јединица  „Рудник“ 6 

Радна једница „Грејање“ 2 

  

УКУПНО: 147 
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3 Oпис функција старешина 

 

Опис функција које обављају руководиоци већ је описан у наративном делу овог информатора. 

 

4 Oпис правила у вези са јавношћу рада 

О свом раду ЈКП Горњи Милановац обавештава јавност преко средстава јавног информисања и на 

други прикладан начин (веб - презентација, брошуре и сл.), а запослени који су овлашћени за 

припрему информација и података везаних за обавештавање јавности одговорни су за њихову 

тачност и благовременост. 

На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник 

РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), информације и документи којима располаже ЈКП ''Горњи 

Милановац'', а који су настали у раду или у вези са радом овог предузећа, доступни су свакоме ради 

остварења и заштите интереса јавности да зна, остварења слободног демократског поретка и 

отвореног друштва. Свако има право да му се информација од значаја учини доступном тако што ће 

му се омогућити увид у документ који садржи тражену информацију, право на копију тог документа, 

као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или 

на други начин.  

 

 

АДРЕСА, ФИЗИЧКА И ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА И КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:  

Седиште: ЈКП „Горњи Милановац“ –  Војводе Мишића бр. 23, 32300  Горњи Милановац, Србија 

Тел: (032)716-910; 716-911; 716-912, 

И-мејл: info@jkpgm.rs 

ПИБ : 101884856 

РАДНО ВРЕМЕ: 00 – 24 h 

 

 

КОНТАКТ СЛУЖБЕНИКА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА 

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА:  

  

Тел: 032/719 – 900; 716 - 901  

Е-маил адреса: jelena.veskovic@jkpgm.rs 

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ ЛИЦА КОЈА СУ ОВЛАШЋЕНА ЗА САРАДЊУ СА НОВИНАРИМА И 

ЈАВНИМ ГЛАСИЛИМА: 

Директор ЈКП „Горњи Милановац“  032/716-900; 716-901 

Пословни секретар  032/716-900; 716-901 

 

ИЗГЛЕД И ОПИС ПОСТУПКА ЗА ДОБИЈАЊЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ОБЕЛЕЖЈА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА:  

 

Није примењиво.  

 

ИЗГЛЕД ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ОБЕЛЕЖЈА ЗАПОСЛЕНИХ: 

 

Није примењиво.  

  

ОПИС ПРИСТУПАЧНОСТИ ПРОСТОРИЈА ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:  

 

Омогућен је прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима у објекте ЈКП „Горњи 

Милановац“. 

 

МОГУЋНОСТ ПРИСУСТВА СЕДНИЦАМА И НЕПОСРЕДНОГ УВИДА У РАД:  

mailto:info@jkpgm.rs
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Није примењиво. 

 

ДОПУШТЕНОСТ АУДИО И ВИДЕО СНИМАЊА ОБЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ ЈКП 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ:  

 

Допуштено је аудио и видео снимање објеката уз претходну сагласност директора. 

 

ТУМАЧЕЊА, СТРУЧНА МИШЉЕЊА И ПРАВНИ СТАВОВИ У ВЕЗИ СА ПРОПИСИМА, 

ПРАВИЛИМА И ОДЛУКАМА ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ: 

 

Није применљиво.   

 

5 Списак најчeшће тражених информација од јавног значаја 

 

Најчешће информације од јавног значаја, тражене телефоном, електонском поштом  и кроз усмено 

информисање у просторијама ЈКП ''Горњи Милановац'' су: 

 

• Информације везане за издавање техничких услова прикључења на водовод и 

канализацију;  

• Информације везане за услуге прикључка на водовод и канализацију; 

• Информације везане за услугу изношења смећа;  

• Информације везане за закуп и обнову гробних места;  

• Информације везане за закуп места на градској пијаци;  

• Одлучивање по жалбама, молбама и приговорима;  

• Доношење решења о остваривању права корисника;  

• Информације везане за остале услуге по захтеву грађана из делатности предузећа.  

• Информације о примањима запослених по свим основама по имену и  презимену, радном 

месту , нето и бруто износу примања 

• Информације о плаћеним казнама и пеналима, судским пресудама, одређеним 

трошковима предузећа, службеним путовањима     

 

6 Опис надлежности, овлашћења и обавеза 

 

Комуналне делатности на територији општине Горњи Милановац, обавља Јавно комунално 

предузеће „Горњи Милановац“. 

 

Основне делатности предузећа: 

 

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (претежна делатност); 

- 3530 Снабдевање паром и климатизација; 

- 3700 Уклањање отпадних вода; 

- 3811 Скупљање отпада који није опасан; 

- 3821 Третман и одлагање отпада који није опасан; 

- 4781 Трговина на мало храном, пићем и дуванским производима на тезгама и пијацама;                          

- 4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама; 

- 4789 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама; 

- 8130 Услуге уређења и одржавања околине; 

- 8129 Услуге осталог чишћења; 

- 9603 Погрeбне и сродне делатности; 

- 3313 Поправка  електричне и оптичке опреме. 
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Остале делатности предузећа су: 

 

 - 4221 Изградња цевовода 

 - 4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система; 

 - 4520 Одржавање и поправка моторних возила; 

 - 4532 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила; 

- 4669  Трговина на велико осталим машинама и опремом; 

 - 4674 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима,  

опремом и  прибором за грејање; 

- 3511  Производња електричне енергије; 

 - 4677 Трговина на велико отпацима и остацима; 

 - 4690 Неспецијализована трговина на велико; 

 - 4752 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у  

специјализованим  продавницама; 

 - 4941 Друмски превоз терета; 

 - 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање; 

 - 7120 Техничко испитивање и анализе. 

Поред горе наведених делатности предузеће може обављати и друге делатности уз 

сагласност оснивача. 

 

7 Поступање у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза 

 

У Статуту ЈКП ''Горњи Милановац'' описана су поступања у оквиру надлежности, овлашћења и 

обавеза у остваривању основне делатности предузећа. 

Јавно предузеће кроз остваривања плана дужно је да: 

• осигура трајно, несметано и редовно обављање делатности; 

• гарантује квалитет услуга; 

• утврђује организацију и начин рада у циљу максималног задовољавања  

потреба потрошача, тј. корисника услуга; 

• сарађује с другим заинтересоваиним субјектима, ради ефикаснијег  

обављања делатности и успешнијег извршавања обавеза према  

потрошачима, односно корисницима услуга. 

8 Прописи које ЈКП „Горњи Милановац“ примењује у свом раду  

 

Пословање предузећа је уређено следећим прописима: 

 

• Закон о јавним предузећима (''Сл. Гласник РС'' бр. 15/2016 и 88/2019) 

• Закон о раду («Сл.гласник РС» бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-одлука УС, 

113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) 

• Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета 

Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза 

на зараде и пореза на додит предузећа аутономној покрајини (Сл.гласник РС бр.6/06) 

• Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гласник 

РС бр.27/14) 

• Закон о комуналним делатностима (''Сл. Гласник  РС''бр. 88/2011,104/2016 и 95/2018) 

• Закон о јавној својини („Сл .гласник  РС“ бр.72/11,88/13 ,105/14, 104/16-др. 

закон,108/16,113/17 и 95/18) 

• Одлука о управљању гробљима и сахрањивању на територији општине Горњи Милановац 

(„Сл.гласник општине ГорњиМилановац“ бр. 11/2019) 

• Одлука о комуналним делатностима (''Сл. Гласник Општине Горњи Милановац“ бр. 

11/2019) 
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• Одлука о погребној делатности(''Сл. Гласник Општине Горњи Милановац“ бр. 11/2019) 

• Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (''Сл. Гласник Општине 

Горњи Милановац“ бр. 3/2019) 

• Закон о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр. 91/2019) 

• Правилник о поступку јавне набавке мале вредности („Сл.гласник РС бр. 50/09) 

• Закон о буџетском систему (''Сл. Гласник РС'' бр. 54/09, 3/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13 испр. 108/13, 142/14, 68/15 и др. закони 103/15,99/16, 113/17,95/18, 31/19 и 72/19) 

 

 Основни и највиши правни акт предузећа је Статут ЈКП „Горњи Милановац" који је донео 

Надзорни одбор предузећа дана 16.10.2017. године. 

 

 Поред  Статута, као основног правног акта у предузећу су на снази следећа акта 

 

• Правилник о систематизацији послова у ЈКП „Горњи Милановац“ бр. 5392 од 26.09.2014. 

• Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији 

Републике Србије („Сл.  гласник  РС“ бр. 27/15,36/17,5/18,94/19 и 142/20) 

• Појединачни колективни уговор ЈКП „Горњи Милановац“-Горњи Милановац бр.2633 од 

02.06.2020.године 

• Правилник о евидентирању присуства на послу запослених у ЈКП „Горњи Милановац“ 

бр.3626/2 од 29.06.2018.године 

• Правилник о солидарној помоћи у ЈКП „Горњи Милановац“ бр.3627/2 од 29.06.2018.године 

• Правилник о службеним путовањима бр.3628/2 од 29.06.2018.године 

• Правилник о благајничком пословању у ЈКП ''Горњи Милановац“ бр.3629 од 

29.06.2018.године 

• Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама бр. 445/2 од 30.01.2012. године 

и Правилник о измени и допуни Правилника о рачуноводству и рачуноводственим 

политикама бр.3533/2 од 27.06.2018.године 

• Правилник о трошковима репрезентације  и трошковима рекламе и пропаганде бр.3535/2 од 

27.06.2018.године 

• Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним 

местима са повећаним ризиком бр.3534/2 од 27.06.2018.године 

• Правилник о оцењивању и напредовању запослених у ЈКП „Горњи Милановац“ бр.503 од 

29.01.2018.године 

• Правилник о употреби и одржавању службених возила ЈКП „Горњи Милановац“ бр.6701 од 

30.10.2017.године 

• Правилник о безбедности и здрављу на раду запослених у ЈКП "Горњи Милановац" бр. 

5254/2 од 25.09.2008. г. 

• Правилник о заштити од пожара ЈКП „Горњи Милановац“ бр. 6318/2 од 11.12.2009. године 

• Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Горњи Милановац“  

• Правилник о канцеларијском и архивском пословању бр. 2193 од 16.05.2011. године. 

• Правилник о раду пијаце 

• Правилник о издавању пијачног простора 

 

9 Услуге које се пружају заинтересованим лицима 

 

Све услуге које Предузеће пружа заинтересованима произилазе из делатности Предузећа. 

Неке од услуга по захтеву грађана су: 

• издавање техничких услова прикључења на водовод и канализацију; 

• издавање сагласности на пројекат објекта на водовод и канализацију; 

• услуге прикључака на водовод и канализацију; 

• услуге везане за извоз смећа; 

• закуп и обнова гробних места; 

• закуп места на градској пијаци; 
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• одлучивање по жалбама, молбама и приговорима; 

• доношење решења о остваривању права корисника; 

• остале услуге по захтеву грађана из делатности предузећа. 

 

10 Поступак ради пружања услуга 

 

Захтеви грађана се подносе на регистровану адресу предузећа путем поште, електорнске поште или 

непосредно на писарницу (или стручној служби која пружа тражену услугу), која се налази на 

адреси: 

ЈКП „Горњи Милановац“ ул.Војводе Мишића бр.23, 32300 Горњи Милановац. 

Е-mail: info@jkpgm.rs 

 

Oбраду захтева преузима стручна служба  или орган (комисија) надлежна за предмет захтева. 

Одлуку о захтеву доноси стручна служба или орган на основу законских аката и аката предузећа 

којима је регулисан рад  службе или органа. 

У случају да захтев превазилази овлашћења службе или органа, исти се доставља на разматрање 

директору предузећа и Надзорном одбору.      

Одлука о поднетом захтеву са пропратним актом доставља се подносиоцу захтева. 

Ценовник услуга доступан је на сајту ЈКП: www.jkpgm.rs  

 

11 Подаци о приходима и расходима  

 

ЈКП „Горњи Милановац“ се финансира из сопствених прихода: наплате комуналних услуга 

(дистрибуција воде, изношење смећа, испорука топлотне енергије, јавна хигијена и зеленило, 

пијачне услуге, гробљанске услуге ). 

Поред редовних прихода од обављања комуналних делатности ЈКП „Горњи Милановац“ остварује 

и ванредне приходе пружањем и других услуга из своје делатности. 

 

Финансијски извештаји и  годишњи програми пословања су доступни на сајту  ЈКП ''Горњи 

Милановац''.  

 

12 Подаци о јавним набавкама  

 

Подаци о текућим јавним набавкама објављују се  на Порталу јавних набавки. 

https://jnportal.ujn.gov.rs 

  

13 Подаци о државној помоћи   

 

ЈКП ''Горњи Милановац'' не поседује ову врсту података.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@jkpgm.rs
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14 Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима 

 

Основна зарада за децембар 2020. године без минулог рада 

ЗАНИМАЊЕ 
Ипслаћена нето 

зарада  

Директор 102.248 

Помоћник директора за водоснабдевање и каналисање 68.106 

Технички руководилац 59.068 

Руководилац сектора заједничке службе 58.064 

Руководилац сектора ВИК 56.056 

Руководилац сектора комуналних услуга 68.106 

Руководиоци, шефови, службеници  - висока стручна спрема 48.022 – 57.060 

Шефови и службеници – виша стручна спрема 41.997 – 48.022 

Шефови и пословође – средња стручна спрема 35.972 – 37.981 

Запослени на разним позицијама – средња стручна спрема 33.843 – мин зарада 

Запослени са нижим степеном образовања 33.843 - мин. зарада 

 

15 Подаци о средствима рада на дан 31.12.2019. год 

    

ВРСТА 

НАБАВНА 

ВРЕДНОСТ ИСПРАВКА 

САДАШЊА 

ВРЕДНОСТ 

        

нематеријална улагања 13.148.785,36 9.660.443,76 3.488.341,60 

грађевински објекти 759.502.416,45 315.843.935,85 443.658.480,60 

опрема 229.693.469,08 168.978.318,31 60.715.150,77 

уређаји и инсталације 823.620,00 305.492,66 518.127,34 

транспортна средства 217.900.413,41 151.262.459,40 66.637.954,01 

  

УКУПНА СРЕДСТВА 1.221.068.704,30 646.050.649,98 575.018.054,32 

 

 

16 Чување носача информација  

 

Носач иинформација којима располаже ЈКП „Горњи Милановац“, насталих у њеном раду су: 

Архива са предметима 

Информације (подаци) који су примљени и настали у раду, обрађују се у складу са канцеларијским 

пословањем. Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, 

евидентирање, достављање  и отпремање поште, административно - техничко обрађивање аката, 

архивирање и чување архивираних предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала и 

предају архивске грађе надлежном архиву.  Информације (подаци)  чувају се у папирном облику, те 

је носилац информација папир. Сви носачи информација  (података) у папирном облику чувају се у 

писарници и архиви. У архиви се чувају свршени  (архивирани)  предмети, евиденција о предметима, 

као и остали регистраторски материјал.  
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Електронска база података 

 

За носаче информација користе се хард дискови сервера, смештених у посебној просторији. Подаци 

се чувају и у електронском облику. Сигурносно снимање обавља се дневно, а Backup се чува на хард 

диску сервера. Једном недељно Backup се преноси на екстерни хард диск. Годишње снимање архива 

се осим на хард дискове сервера снима и на екстерни хард диск где се са  посебном апликацијом, 

програмом врши преглед. Рачунари и сервери поседују заштиту од вируса, а приступ рачунарима 

имају само запослени. 

17 Врсте информација у поседу 

 

Предузеће поседује: 

• Информације о свим областима комуналних делатности које су поверене на обављање 

од стране оснивача 

• Информације о датим Сагласностима на пројекте 

• Информације о датим Техничким условима из надлежности 

• Информације о прописима (републичким и општинским) релевантним за обављање 

делатности 

• Записнике Надзорног одбора 

• Одлуке директора 

• Одлуке разних комисија Предузећа 

• Уговоре закључене са другим правним и физичким лицима 

• Све одлуке из радног односа 

18 Врсте информација којима се омогућава приступ  

 

Све информације којима располаже ЈКП „Горњи Милановац“-Горњи Милановац и које су настале 

у раду или у вези са радом ЈКП „ Горњи Милановац “ Горњи Милановац, биће стављене на увид 

тражиоцу информације. Информација ће тражиоцу бити пружена у виду документа који садржи 

тражену информацију или ће му се издати копија документа у складу са одредбама и на начин како 

је предвиђено Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 

РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). 

- Ако се захтев односи на информацију објављену на интернет презентацији подносиоцу захтева 

доставља се тачна адреса на којој се информација може прочитати или преузети 

- Захтев за приступ информацијама може бити делимично или потпуно одбијен на основу члана 14. 

Закона о слободном приступу информацијама – предузеће ће ускратити приступе информацијама 

којима би се повредило право приватности лица на које се информација односи (пример: лични 

подаци запослених и корисника, информације о стању дуга корисника, информације о личним 

примањима запослених)   

 

19 Подношење захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја  

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту Захтев) подноси се писмено, у 

складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Корисник, односно 

тражилац информације је сваки грађанин и правно лице. 

 

1. Поступак 

Захтев се може доставити писменим путем и то путем: поште или предати непосредно на: 

Адреса: ЈКП „Горњи Милановац“ –  Војводе Мишића бр. 23, 32300  Горњи Милановац, Србија 

Е-маил адреса:  info@jkpgm.rs 

 

 

 



40 

 

 

 

 

Захтев мора садржати:  

 

• Назив предузећа,  

• Име, презиме и адресу тражиоца 

• Што прецизнији опис информације која се тражи.  

 

Захтев може садржат и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев не садржи потребне податке, односно ако 

захтев није уредан, овлашћено лице предузећа дужно је да без надокнаде поучи тражиоца како да 

те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони 

недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а 

недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган предузећа донеће закључак о 

одбацивању захтева као неуредног. Предузеће је дужно да без одлагања, а нај касније у року од 15 

дана од дана пријема захтева, тражиоца обавестио о поседовању информације, стави му на увид 

документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. 

Копија документа је упућена тражиоцу на дан напуштања писарнице органа власти,од кога је 

информација тражена. 

 

2.  Одлучивање по захтеву 

ЈКП Горњи Милановац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 

захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи 

тражену информацију, односно изда му копију тог документа. 

Уколико се није у могућности, из оправданих разлога, да се у року од 15 дана од дана пријема 

захтева обавести тражилац о поседовању информације, да му се упути копија документа, тражилац 

ће се о томе одмах обавестити и биће одређен накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од 

дана достављања захтева, у коме ће  тражилац бити обавештен о поседовању инфомације, или ће му 

она бити стављена на увид, или ће му бити издата копија траженог документа. 

Увид у документ, који садржи тражену информацију, је бесплатан и врши се у службеним 

просторијама ЈКП Горњи Милановац. Ако ЈКП Горњи Милановац удовољи захтеву о томе ће 

сачинити службену белешку. У случају одбијања захтева, у целини или делимично обавести 

тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно изда или упути копију тог документа, дужна је да донесе решење о одбијању 

захтева, да га писмено образложи и да упути тражиоца на правна средства која може изјавити против 

таквог решења.  

 

3. Жалба 

Тражилац информација може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја у року 

од 15 дана од дана достављања решења 
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Образац Захтева за приступ информацији од јавног значаја 

 

 

 

назив и седиште органа коме се захтев упућује 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

             На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:* 

 □ Обавештење да ли поседује тражену информацију; 

 □ Увид у документ који садржи тражену информацију; 

 □ Копију документа који садржи тражену информацију; 

 □ Достављање копије документа који садржи тражену документацију:** 

                   □ поштом 

                   □ електронском поштом 

                   □ факсом 

                   □ на други начин:***          

______________________________________________________ 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације) 

                                                                                                                 _________ 

_______________________ 

У_______________,                                                                            Тражилац информације/име и 

презиме 

                                                                                                                 

_________________________________ 

Дана_________202___године                                                                                     адреса 

                                                                                                                 

__________________________________ 

                                                                                                                   други подаци за контакт 

                                                                                                                

__________________________________       потпис 

_______________________________________________________ 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 
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**У кућици означити начин достављања копије докумената. 

 *** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 


