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Сходно Одлуци о комуналним делатностима на територији Општине Горњи Милановац 

(Службени гласник општине Горњи Милановац, број 11/2019)  ЈКП „Горњи Милановац“ је у 

обавези да сачини Програм управљања комуналним отпадом на територији Општине Горњи 

Милановац (Програм сакупљања и транспорта кућног отпада и селективних компоненти), за 

наредну 2022.  годину. Овај програм је саставни део Програма пословања ЈКП-а, и мора бити 

усвојен од стране Скупштине општине Горњи Милановац.  

Програм треба да садржи: 

• Списак насељених места где је организовано сакупљање, транспорт и 

депоновање комуналног отпада као и селектованих компоненти; 

• Преглед основних средстава ЈКП ''Горњи Милановац''  који служи за обављање 

делатности (камиони, специјална возила, посуде); 

• Организацију посла (динамику изношења отпада  и селектованих компоненти, 

акције кабастог отпада, извлачење отпада са сеоског подручија); 

• Депоновање отпада; 

• Ценовник услуга извлачења и депоновања отпада. 

 

Списак насељених места где је организовано сакупљање, транспорт и 

депоновање отпада 

 На територији Општине Горњи Милановац  организовано сакупљање комуналног  

отпада спроводи се код 80% становништва а селектованих компоненти код 55%. 

 Општина Горњи Милановац је једна од најраспротрањенијих општина (892 км2), што у 

многоме отежава рад комуналног сектора. Удањеност појединих дестинација одакле се одвози 

смеће, од депоније је чак 50 км. 

 Списак насељених места где је организовано сакупљање отпада је следећи: 

• Град Горњи Милановац са свим приградским насељима, 

• Насељено место Рудник са засеоцима, 

• Остала насељена места дата табелом 

 

Бершићи Г. Бањани Коштунићи Прањани 

Брђани Г. 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 
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Драгољ Варнице Срезојевци Озрем 

Дружетићи Трудељ Горња Црнућа Катрићи 

 

Списак насељених места где је организовано сакупљање и транспорт компоненти 

издвојених примарном селекцијом  (ПЕТ и ПАПИР) је следећи: 

• Град Горњи Милановац 

• Насељено место Рудник 

 

Преглед основних средстава ЈКП-а  који служи за обављање делатности 

(камиони, специјална возила, посуде) 

ПРЕГЛЕД ВОЗНОГ ПАРКА ЈКП Г. МИЛАНОВАЦ НАМЕЊЕНОГ  ЗА КОМУНАЛНИ 

ОТПАД И СЕЛЕКТОВАНЕ КОМПОНЕНТЕ  

RB 
Registarski 

broj 
Marka i tip Opis  vozila 

God. 
proizvod. 

1 GM 028-IT Volvo FL 6 H42R Rad.voz.autodizal. 2001 

2 GM 032-DL Mercedes Atego-1524 Rad.voz.autodizal. 2008 

3 GM 022- XI Daf LF250 Rad.voz.autodizal. 2016 

4 GM 021-WY Scania P340 Rad.voz.za smece 2006 

5 GM 030-LG Mercedes Atego-1322 4x2 Rad.voz.za smece 2006 

6 GM 005-ZE Mercedes Axor-1828  4x2 Rad. voz.za smece 2006 

7 GM 003-KA Mercedes Atego-1523 Radno voz.za smećе 2007 

8 GM 026-LP IVECO AD260SY/PS Rad. voz.za smece 2017 

9 GM 036-KH Daf LF 280 FA 
Radno vozilo za 

smeće 
2018 

10 Kompaktor Bomag BC572RB Radna mašina 2005 
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ПРЕГЛЕД ПОСУДА ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД И СЕЛЕКТОВАНЕ КОМПОНЕНТЕ КОЈЕ СЕ 

КОРИСТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

Канте ПВЦ…...……..120 лит. 6.147 ком. 

Контејнери од 1.100 лит. за ком. отпад 674 ком. 

Контејнери од 1.100 лит. за пет амбалажу 169 ком. 

Контејнери од 1.100 лит. за папир 190 ком. 

Контејнери…......900 лит 32 ком. 

Контејнери……….5 м3 96 ком. 

Контејнери……….7 м3 26 ком 

 

Организација управљања комуналним отпадом на територији Општине 

Горњи Милановац 

(динамика изношења отпада и селектованих компоненти, акције кабастог 

отпада, сеоско подручије) 

1. Изношење,транспорт и депоновање комуналног  отпада 

 

• ЈКП Горњи Милановац има обавезу, за цену услуге коју наплаћује,  да код 

физичких лица и правних (уколико уговором није другачије дефинисано),   ЈЕДАН 

ПУТ у току недеље износи отпад и депонује. 

• Сав отпад, који се од корисника више пута у току седмице износи и онај отпад 

који се налази поред посуде, ЈКП ''Горњи Милановац'' има право, сходно Одлуци 

о комуналним делатностима и овим програмом, да додатно наплати према 

важећем ценовнику. 

• ЈКП ''Горњи Милановац'' нема обавезу уласка у двориште корисника, као и 

обавезу узимања отпада који се налази ван посуде као и посуде у којој се налази 

отпад који није комунални (шут,кабасти отпад, баштенски отпад, опасни итд). 

• ЈКП ''Горњи Милановац'', сходно Одлуци о комуналним делатностима, нема 

обавезу узимања отпада ако приступ возилима није омогућен ( реконструкција 

улице, паркирани аутомобили испред контејнера, нерашћићен снег итд.)  

• План изношења отпада код физичких лица дат је следећом табелом. 
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Дан Екипа I Екипа II Екипа III 

 

П
о

н
ед

ељ
ак

 

Кнеза Александра десна страна 
Деспотовачка 
Змај Јовина 
Хероја Луковића 
Крагујевачка  
Милоша Ђурића 
Рудничка 
Саве Ковачевића 
Базен градски(по рад. Налогу) 
ФК Таково,ФК Металац 

Тихомира Матијевића 
Момчила Настасијевића 
Карађорђева 
Мутапова 
Трушова 
Мајора Жижовића 
Милоша Великог 
Алексе Шантића 
Дринчићева од Вука Караџића до 
Таковске 
Курсулина од Вука Караџића до 
Таковске 

-Град 
-С.Николића Брке 
-Рудничка 
-Ибарска магистрала 
-МАXИ 
-Болница 
- Синђелићева(Невен 
Комерц) 
-Раићева(Илић Апотека) 

 

У
то

р
ак

 

Наталије Царевић 
Браће Милића 
Богољуба Лазаревића 
Миливоја Миловановића 
Нушићева 
Немањина 
М.Тодоровића 
Јованке Радаков 
Солунска 
Сремског Фронта 
Широко поље-ка магистрали 
Велереч 

 
Вука Караџића 
Рада Кончара 
Пролетерских бригада 
Војводе Степе 
Браће Лукића 
Станимира Раловића 
Гаврила Принципа 
Риге од Фере 
Првомајска 
Господар Јевремова 

-Прањани  
-Таково 
-Бершићи 
-Клатичево 
-Лочевци 
- Каменица 
- Коштунићи 
- Леушићи 
- Бањани 
- Савинац 
- Лозањ 
 

 

С
р

ед
а 

Цара Душана  
Косовска 
28. Септембра 
Кнеза Лазара 
И. Лоле Рибара 
Кнеза Александра лева страна 
Градско гробље 
Балканска 
Гробљанска 
Рајићева 
Војводе Мишића 
Илије Бирчанина 
Сувоборска 
Церска 
Драгише Николића 
Обилићева 
Радича Поступовића 
Велеречка 
Исаила Тодоровић 

Душана Дугалића 
Бошка Бухе 
Драгана Јевтића 
Младена Жујовића 
17. септембар 
Војводе Милана до Бранка 
Радичевића 
Браће Аврамовић 
П.П.”Панда” 
Брђани 

-Град 
-АМД 
-Дом здравља 
-Млаковац 
-Кафана Босна 
-Болница 
-Синђелићева(Невен 
Комерц) 
-Раићева(Илић Апотека) 
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Ч
ет

вр
та

к 

Ломина 
Браће Поповића 
Браће Дражевића 
Пере Јевтића 
Његошева 
Чесменска 
Проте Витомировића 
Хајдук Вељкова 
Синђелићева 
Хероја Дражевића 
 и савких 15 дана: 
Неваде, Врбава, Враћевшница 

Свете Поповића 
Јакова Обреновића 
Н.Нешковића ИИИ, ИВ и В 
Војводе Милана од Бранка 
Радичевића до краја улице 
Доктора Рајса, Радничка 
Солунских ратника 
Доктора Катанића 
Зрењанинска 
Црногорска 
Железничка 

-Рудник 
-Сврачковци 
- Мајдан 

 

П
ет

ак
 

Таковска 
1300 Каплара 
Браће Петровића 
Поповића пут 
Курсулина између Карађорђеве и 
Рајићеве 
Дринчићева између 
Карађорђеве и Рајићеве 
17 НОУ Дивизије 

Рајка Миловановића 
Петра Кочића 
Краљице Драге 
Доктора Момчила Катанића 
7.Јула 
Николе Тесле 
Браће Алексића 
Николе Луњевице 
Рада Јанићијевића 
Кожара 
Нсеље Луњевица (запис ) 
Насеље Петковићи 

-Град 
- МАКСИ 
- Болница 
- Синђелићева (Невен 
Комерц) 
- Раићева (Илић Апотека) 

 

С
уб

о
та

   -Град (део) 
- Магистрала до Рудника, 
део Рудника 

 

Н
ед

ељ
а   -Град(колективно 

становање), Неваде, 
Враћевшница, Врбава,... 
 

 

 Као што се види из приложене табеле ЈКП ''Горњи Милановац'', износи отпад из дела 

општине и викендом, што је додатни напор у циљу чистијег града. Треба поновити  да ово 

додатно чишћење није обухваћено ценом услуге. 

 

 

2. Изношење,транспорт и депоновање селектованих 

компоненти  

ЈКП ''Горњи Милановац'' је организовао преузимање две селектоване компоненте које 

се одвајају путем примарне селекције: ПЕТ-а и ПАПИР-а. У ту сврху су постављени 

контејнери са плавим и жутим поклопцем са колективно становање, а за индивидуално, ЈКП, 

обезбеђује кесе које ћемо и у 2022. год поделити бесплатно грађанима који живе у кућама. 

• Селектоване компоненте се износе по распореду изношења комуналног отпада.  
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• Папир и ПЕТ се износе наизменично. Једне седмице папир, следеће ПЕТ. Тачан распоред 

изношења селектованих компоненти биће дефинисани календаром изношења отпада 

који ће бити подељен корисницима. 

• Сходно одлуци о комуналним делатностима најстрожије је забрањено да се у посуде 

намењене примарној селекцији одлаже остали комунални отпад. 

• ЈКП прикупљене компоненте предаје овлашњеним рециклерима о чему добија потврду 

путем овере тока документације. 

• Kако је због пандемије, тржиште ПЕТ-а озбиљно уздрмано (готово да је стала продаја 

ПЕТ-а), план нам је уз константну маркентиншку  кампању (кроз лик Љубице и на друге 

начине)  да у 2022. прикупимо 20 т ПЕТ-а и 180 т ПАПИР-а. 

 

 

3. Акција кабастог отпада 
ЈКП ''Горњи Милановац'' ће и у 2022. год. организовати пролећну и јесењу акцију 

бесплатног извлачења и депоновања кабастог  отпада. У тим седмицама грађани могу свој 

кабасти отпад одложити у контејнере који ће бити постављени на довољан број локација у 

граду и насељеном месту Рудник. Тачан распоред и време акције биће објављени у 

средствима јавног информисања пред почетак сваке акције у току 2022. године.   

 

 

 

4. Извлачење отпада са сеоског подручија сходно посебном 

уговору са општинском управом Горњи  Милановац 

 

У циљу превенције стварања дивљих депонија на територији општине Горњи 

Милановац, буџетом Општине  за 2021. год. је опредељено (14,5 мил. Дин) а  требало да се  за 

2022. год.определи око (цца  21 мил дин. ) за извлачење и депоновање  отпада са сеоског 

подручија за кориснике који нису обухваћени нашим програмом управљања комуналним 

отпадом. Овакав вид организованог сакупљања отпада присаутан је већ низ година у општини 

Горнји Милановац и у многоме је смањио број дивљих депонија, које се нажалост још увек 

стварају. Овај посао биће дефинисан посебним уговором са ОУ Горњи Милановац. Мора се 

нагласити да од почетка пандемије, количине отпада са сеоског подручија су порасле за 30 %. 

То се пре свега односи на Прањански, Таковски и Руднички крај, где се доселило много 

породица из Београда и других већих градова из Србије. 

На 85 локације распоређени су контејнери од 1,1 м3 (укупно 218 ком) и који се празне 

један пут седмично а на 18 локација (по 1 ком) су размештени велики контејнери од 5-7м3 

који се извлаче по позиву. 

Тек на основу уговора за 2022. год. знаће се тачан број и распоред контејнера,што пре 

свега зависи од захтева ОУ, односно еколошке канцеларије која води овај посао као 

инвестититор. У 2022. се планирају и нове локације као и проширење постојећих. 
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Санитарна депонија „Вујан“ 

ЈКП Горњи Милановац газдује санитарном депонијом ''Вујан'' која је пуштена у рад 2006. 
год. Санитарна депонија ''Вујан'' је предвиђена за одлагање и третман искључиво комуналног 
и неопасног отпада, сходно интегралној дозволи издатој од ОУ Горњи Милановац  
 (Број: 4-08-501-917/2018  од 11.07.2018.године ) 
 На санитарну депонију ''Вујан'' одлагање отпада може вршити искључиво ЈКП ''Горњи 
Милановац'' и фирме  које су регистрована за транспорт отпада, и  која вуку отпад за предузећа 
која послују на територији Општине Горњи Милановац.  
 Да би се отпад депоновао на депонију, правна лица од којих се допрема отпад, морају 
имати решење о категоризацији и карактеризацији отпада. 
 На депонију ''Вујан'' се на годишњем нивоу одложи око 15.000 т отпада који се 
компактором сабије и прекрије инертним материјалом. 
 Мора се нагласити да грађани сваког радног дана,  од 6-14  часова, могу дотерати и 
БЕСПЛАТНО одложити отпад, било да је реч о шуту, кабастом, баштенском отпаду или неком 
другом отпаду, који сме да се одложи на депонију ''Вујан''. Уведено је и додатно радно време 
депоније, у периоду мај-октобар, суботом од 8-12 часова. 
 

 

Ценовник услуга  

• Физичка лица 

ЈКП Горњи Милановац, услугу изношења, транспорта и депоновања отпада, овој 

категорији корисника наплаћује на месечном нивоу по м2 стамбеног простора. 

Понављамо  да се овом ценом покривају трошкови  који подразумевају један пут 

седмично извлачења отпада. Тренутна цена за ове кориснике је 5,5 дин/м2 + 10 % ПДВ.  

 

• Правна лица и предузетници 

Обавеза је  сваког правног лица  које обавља пословну  делатност на територији општине 

Горњи Милановац  да закључи уговор о изношењу отпада са ЈКП ''Горњи Милановац''. 

Изношење отпада за ову групу корисника може се поделити у три групе,  у зависности 

од уговора који са нама потпишу.  

 

1. Правна лица који услугу плаћају на основу површине пословног простора. Тренутна цена 

(такође важећа од марта 2014. год.) износи 10.6 дин/м2 +10 % ПДВ, на месечном нивоу 

за услугу која подразумева једном седмично одовожење отпада. 

 

2. Правна лица која услугу плаћају по м3 одвеженог и депонованог отпада. Тренутна цена 

(примена од април.2021.год.) износи 924 дин /м3 +90 дин/км +10% ПДВ. 

 

3. Правна лица која услугу плаћају по м3 депонованог отпада (уколико имају сопствени 

превоз). Тренутна цена (примена од сеп.2012.год.) износи 837.77 дин /м3 +10% ПДВ 
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• Стратегија цена 

Као што се види из предходног, цене услуга изношења и депоновања отпада на снази су 

од 5-7 год. У протеклом периоду, инпути који утичу на цену су доста порасли (гориво, 

одржавање, зараде итд.) па се у 2022. години мора урадити нова калкулација цена ове 

услуге, где би се видело да ли оне морају да се коригују. ЈКП ''Горњи Милановац'', као и 

њен основач Општина Горњи Милановац, не смеју дозволити да се угрози нормално 

пословање једне од најважнијих услуга коју пружа ЈКП ''Горњи Милановац''. 

 

 

 

 

                                                                                                          ЈКП ''Горњи Милановац'' 

                                                                                                                      Директор 

 

                                                                                                         Иван Лазић, дипл.ецц 

 

 

 

 


