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АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
97.
ANEX broj 1
UGOVORA O ZAJEDNIČKOJ INVESTICIJI
prečišćenog teksta sa izmenama i dopunama

Prvi partner:

Drugi partner

Opština Gornji Milanovac, koju
zastupa
Predsednik
opštine
g.Dražimir Marušić /u daljem
tekstu:prvi partner/
Zavod G.G.A.V., Hubadova 8.
Ljubljana, koga zastupa direktor
g.Aljoša Manfreda
/u daljem tekstu:drugi partner/

Sporazumno je dogovoreno sledeće:
Član 1.
Usled nastanka tehničke greške prilikom izrade osnognog
Ugovora o zajedničkoj investiciji, tačnije usled unošenja radne
verzije predmetnog ugovora, došlo je do greške prilikom unosa
površine sportske hale i njene strukture, tako da se ovim anex
om vrši ispravka podataka.
Član 2.
U članu 8. Ugovora o zajedničkoj investiciji, menja se stav 2.
tako da sada glasi:
"Veličina sportske dvorane u površini od 2.641,30 m2 sastoji
se od: sportskih terena sa gledalištem u površini od 1.735,84
m2 garderobnog dela u površini od 244,34 m2, galerije u
površini od 244,34 m2, skladišnog prostora ispod zapadne
tribine u površini od 149,10 m2, skladišnog prostora ispod
istočne tribine u površini od 226,85 m2, kotlarnice u površini
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od 34,53 m2 i jednog WC ispod tribina u površini od 6,30 m2,
a što predstavqa deo od 70 % sportskog kompleksa, koji je
opisan kao Sportska dvorana koja stoji na delu KP broj 309
KO Grabovica (buduća 309/1 KO Grabovica), čija je ukupna
vrednost u bruto iznosu (ukqučujući PDV, carinske i druge
dažbine) 1.694.576,75 eura.“

Član 3.
U svemu ostalom što nije predviđeno ovim aneksom na snazi
ostaju i pimenjivaće se odredbe Ugovora o zajedničkoj
investiciji – Sportskog centra sa sportskom dvoranom i
poslovnosportskim anexom, prečišćenog teksta sa izmenama i
dopunama.
U Gornjem Milanovcu,
Dana: 9. 10. 2007.godine
Za prvog partnera:
Opština Gornji Milanovac
g. Dražimir Marušić,sr.

Za drugog partnera:
Zavod G.G.A.V., Ljubljana
g. Aljoša Manfreda,sr.

98.
УГОВОР О УПУЋИВАЊУ(АСИГНАЦИЈИ)
Закључен 11.10.2007.године у Горњем Милановцу између
1. Завода Г.Г.А.В. Хубалдова 8.,Љубљана, (у даљем
тексту: Упутилац – асигнант) кога заступа директор
Аљоша Манфреда,
2. Општине Горњи Милановац, Таковска 2. Горњи
Милановац, ПИБ 102156105, матични број 07175221,
т.р.8403164074, буџет општине Горњи Милановац (у
даљем тексту: Упућеник – асигнат) коју заступа Дражимир
Марушић, председник општине
3. Агенција за саветовање, консалтинг и посредовање
ВИЗАРДС Мисирка Ђорђевић ПР Лазаревац, Брајковац
бб.ПИБ 105132325, матични број 60799288 (у даљем
тексту: Прималац упута – асигнатар) коју заступа Мисирка
Ђорђевић.
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Члан 1.

Упутилац овим уговор овлашћује Упућеника да за рачун
Упутиоца изврши Примаоцу упута исплату износа од
3.747.244,04динара(тримилионаседамсточетрдесетседам
хиљададвестачетрдесетчетиридинараичетири паре).
Упутилац овим уговором овлашћује Примаоца
упута да прими извршење од Упућеника у износу из става
1. овог члана, а по основу рачуна ШТ:0866/49/06.
Члан 2.
Закључивањем, потписивањем и овером овог
уговора, Упућеник прихвата овлашћење и упут из члана 1.
став 1. овог уговора и обавезује се да ће износ садржан у
упуту уплати у корист рачуна Примаоца упута број 330
2800077652.
Члан 3.
Закључивањем, потписивањем и овером овог
уговора, Прималац упута прихвата овлашћење и извршење
упута из члана 2. став 2. овог уговора од стране Упућеника
у износу одређеном упутом.
Члан 4.
Упутилац се ослобађа своје обавезе под условом
да Упућеник испуни обавезе из овог уговора према
Примаоцу упута.
Члан 5.
Ако Упућеник одбије да испуни обавезу из упута
по захтеву примаоца упута, Прималац упута је дужан да
одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана одбијања
испуњења од стране Упућеника о томе обавести упутиоца.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који
проистекну у реализацији овог уговора решавају
споразумно, а ако то није могуће спор ће решити
надлежни суд.
Члан 7.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних
примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2
(два) примерка. Сваки потписан и оверен примерак
уговора представља оригинал и самостално производи
правно дејство.
ЗА УПУТИОЦА
Аљоша Манфреда,ср.

ЗА УПУЋЕНИКА
Дражимир Марушић,ср.

ЗА ПРИМАОЦА УПУТА
Мисирка Ђорђевић,ср.
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99.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 15531445/3
11.10. 2007.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 41 тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“бр.9/02,33/04,135/04 и 62/06
др.закон),члана 49 Закона о буџетском систему
(„Сл.гласник РС“ бр. 9/02, 87/02, 61/05  др.закон,
66/05,101/05

др.закон,
62/06др.закон,63/06
испр.др.закона,85/06 и 86/06испр.),члана 49 Статута
општине Горњи Милановац(”Службени гласник општине
Горњи Милановац”, бр. 4/02,12/04,3/05 и 3/06) и члана 6
Одлуке
о
буџету
општине
Г.Милановац
за
2007.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац
„бр.14/07,16/07 и 24/07), Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
о коришћењу сталне буџетске резерве
1.Да се из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац за 2007годину( Сл.гласник
општине Г.Милановац бр.14/2007,16/2007 и 24/2007),
раздео
1Скупштина
општине,глава
1.1,функција
110,позиција 15стална буџетска резерва,исплате средства
у износу од 40.000,00 динара, Глишовић Радичу из
Горњих Бранетића на име помоћи за санацију штете због
пожара,који је настао 03.09.2007.године,при чему је
изгорела зидана штала са дрвеним предњим тремом као и
два прекрупача,мешаона и две тоне жита, а на основу
Записника о извршеном инспекцијском прегледу од
05.09.2007.године,број 412217488 и Уверења број 217
562/07.
2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се
у оквиру организационе шифре 09808Скупштина
општине,раздео 1,глава 1.1 функција 110,економска
класификација 484 Накнада штете услед елементарних
непогода,позиција 14.
3.Средства из тачке 1.овог решења,исплатити
готовински ,преко благајне.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Општинске управе општине
Г.Милановац.
5.Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Г.Милановац“.
Председник општине
Дражимир Марушић,ср.
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101.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 15531449
11.10.2007.године
Горњи Милановац

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број: 403022374/07
12. 10. 2007. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС" бр.9/02,33/04,135/04 и 62/06др. закони),
члана 48. ст.3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник
РС",
бр.9/02,87/02,61/05др.закон,66/05,101/05
др.закон,62/06др.закон,63/06испр.др.закон,85/06 и 86/06
испр.) и члана 49. Статута општине Горњи
Милановац(”Службени
гласник
општине
Горњи
Милановац”, бр.4/02,12/04,3/05 и 3/06) и члана 6. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац за 2007.годину(„Сл.гласник
општине Г.Милановац,бр.14/07,16/07 и 24/07) председник
Oпштине доноси

На основу члана 49. тачка 9. Статута општине
Горњи Милановац („Сл.гл.општине Горњи Милановац“,
број 4/02 и 12/04, 3/2005 и 3/06), доносим

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од
21.000,00 динара Општинском одбору Савеза бораца
НОР Г.Милановца,из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Горњи Милановац за 2007. годину
("Сл.гласник општине Г.Милановац" бр.14/2007,16/2007 и
24/2007), Раздео 1  Скупштина општине, организациона
шифра 09808, глава 1.1, функција 110, позиција 16,
економска класификација 499  Средства резерве  Текућа
буџетска резерва, на име
трошкова обележавања
17.септембраДана ослобођења општине Г.Милановац
од фашизма.
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру организационе шифре 09808, раздео 1
Скупштина општине , глава 1.6, функција 860невладине
организације, позиција 2618, економска класификација
481Донације невладиним организацијама.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Oво решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.“

РЕШЕЊЕ
1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији послова и
радних места у Музеју Рудничко таковског краја Горњи
Милановац, који је донео в.д директор ове Установе 18.
09. 2007. године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

102.

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број: 1022375/07
12. 10. 2007. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 49. тачка 9. Статута општине
Горњи Милановац („Сл.гл.општине Горњи Милановац“,
број 4/02, 12/04, 3/05 и 3/06), доносим

РЕШЕЊЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за пријем у радни
однос на неодређено време у Дечјој установи „СУНЦЕ“
Горњи Милановац, а у складу са Правилником о
систематизацији радних места ове Установе, за следећа
радна места:



васпитач, VI стручне спреме; 1 извршилац,
медицинска сестрасмер васпитач, IV степен
стручне спреме; 1 извршилац
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спремачица, I степен стручне спреме; 1
извршилац
вешерка, I степен стручне спреме; 1
извршилац.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

АКТА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

5.

На основу члана 8. Одлуке о стипендирању
ученика и студената на територији општине Горњи
Милановац ("Сл. гл.општине Горњи Милановац", број
12/2004 и 4/2005), Наредбе Председника општине Горњи
Милановац број 1671243 од 8. 10. 2007. године ("Сл.
гл.општине Горњи Милановац", број 25/2007), Одељење за
друштвене делатности Општинске управе општине Горњи
Милановац расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА
ШКОЛСКУ 2007/2008. ГОДИНУ
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француског језика, енглеског језика, ликовне културе,
дипломирани психолог, просторни планер, менаџер,
дипл.инжењер електротехнике за телекомуникације,
доктор медицине, организтор програма у култури) на
територији општине Горњи Милановац, са најмањом
просечном оценом у току студија 8,00.
Студенти из тачке 1. подносе:
 доказ о први пут уписаном зимском семестру
одговарајуће године студија /потврда са факултетавише
школе/
 доказ о пребивалишту на територији општине Горњи
Милановац /лична карта/,
 доказ да није губио више од једне године /индекс/.
Студенти из тачке 2. подносе:
 доказ о први пут уписаном зимском семестру
одговарајуће године студија /потврда факултетавише
школе са уписаном просечном оценом током студија/,
 доказ о пребивалишту на територији општине Г.
Милановац /лична карта/ и
 доказ да није губио ни једну годину /индекс/.
Право на стипендију имају и избегла, прогнана и
привремено расељена лица са боравиштем на територији
општине Горњи Милановац. Боравиште се доказује
избегличком легитимацијом односно легитмацијом
привремено расељеног лица и зеленим картоном.
Рок за подношење пријава и Конкурсом
предвиђене документације за стипендију је од 15.10.2007.
године до 15.11.2007. године, канцеларија 23 у згради
општине од 7,30 до 15,30 часова.
Ближе информације о Конкурсу могу се добити на
телефон 718092 или 718102, локал 27.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВЦ
Одељење за друштвене делатности

Право на студентску стипендију у школској 2007/2008.
години имају:

Број: 40367 1244 /07
10. октобар 2007. године

1. Студенти виших школа,факултета од друге па
до завршних година основних студија, који су први пут
уписали зимски семестар одговарајуће године студија, без
обзира на просек постигнут у току школовања.
2. Право на увећани износ стипендије имају:
 студенти виших школа, факултета и постдипломских
студија који постижу надпросечне резултате у студирању
изражене кроз високу просечну оцену /најмање 8,50/,
 студенти са значајним објављеним радовима или
одговарајућим уметничким остварењима, са најмањом
просечном оценом у току студија 8,00,
 студенти за које се на научно верификован начин утврди
да поседују обдареност за одређену научну или уметничку
област, са најмањом просечном оценом у току студија
8,00,
 студенти, истакнути спортисти, који освоје једно од прва
три места на међународном, односно прво место на
савезном или републичком такмичењу, са најмањом
просечном оценом у току студија 8,00,
 студенти који се школују на факултетима чија су
занимања дефицитарна (професор физике, математике,

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зорица Тиосављевић, с.р.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драган Вучићевић, с.р.

6.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа
Бр.404404342/07
Дана 10.10.2007 године
Горњи Милановац

На основу члана 25 став 3 Закона о јавним набавкама (
„Сл. гласник РС“, 39/02, 43/03 и 55/04), Одлуке о
критеријумима за образовање комисије за јавне набавке
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(„ Сл.гласник РС“, 25/03 ) и члана 11 Правилника о јавним
набавкама мале вредности у општинској управи, доноси

РЕШЕЊЕ
1.Образује се Комисија за спровођење поступка јавне
набавке мале вредности за набавку сервера и рачунарске
опреме у следећем саставу:

1. Андрија Боровњак ( председник)
2.Милорад Солујић ( члан)
3.Слободанка Петровић ( члан)

2.Задатак Комисије је израда конкурсне документације за
предметну јавну набавку, припремање огласа о јавној
набавци, прикупљање,отварање и стручна оцена понуда са
предлогом наручиоцу за избор најповољније понуде.
3.Обавезује се Комисија да извештај о спроведеном
поступку достави начелнику Општинске управе у што
краћем року.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драган Вучићевић,ср.
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Понуда мора бити у целини припремљена у складу са
конкурском документацијом и мора да испуњава све
услове за учешће у поступку јавне набавке.
I. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се сматра благовременом ако је приспела на
адресу наручиоца, најкасније до 12 сати, 17. октобра
2007 године.
Понуђачи подносе понуде у писменој форми,
препорученом пошиљком или лично у затвореној коверти
са назнаком: – НЕ ОТВАРАЈ  понуда за сервер и
рачунарску опрему, на адресу: Општина Горњи
Милановац, Таковска 2 ( за канцеларију 43 )  предати на
писарницу општине.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није
достављена наручиоцу у наведеном року. Све
неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке
наручиоца, ће по окончању поступка отварања понуда,
вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
Потребно је доставити доказе о испуњености услова из
члана 45 и 46 Закона о јавним набавкам и то:
1.Извод из судског или другог регистра
2.Потврду надлежног пореског органа о измирењу
доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина.
3.Потврду да му у року од 2 године није изречена судска
или управна мера забране обављања делатности која је
предмет јавне набавке.
Конкурсна документација се може подићи у згради
општине Горњи Милановац, канцеларија бр.43, сваког
радног дана од 7,30 до 15,30 сати.

АКТА
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Потребно је доставити податке о
ТАБЕЛА 1.

понуђачуприлог

Понуде са варијантама неће бити разматране.

5.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Број: 404404342/07
Датум: 10. октобар 2007 године
Горњи Милановац

Понуђач је дужан да наведе цене за све ставке из
спецификације. У противном наручилац такву понуду
понуђача као непотпуну, неће узети у разматрање.
Понуђач је дужан наведе цену у динарима без и са ПДВ
ом, начин плаћања,рок испоруке, гарантни рок.
Место испоруке је општинска управа, општине Горњи
Милановац, Таковска 2, канцеларија бр.29.

ТАБЕЛА 1.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу чл.13. Правилника о јавним набавкама мале
вредности у Општинској управи Општине Горњи
Милановац и Одлуке о покретању поступка бр.404404
342/07 од 10.10.2007 године наручилац позива понуђаче да
поднесу понуду у складу са конкурсном документацијом
за набавку: сервера и рачунарске опреме за потребе
општинске управе општине Горњи Милановац.

Naziv ponuđača

Sedište ponuđača

Odgovorna osoba
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Osoba za kontakt

овлашћења предати комисији наручиоца пре отварања
понуда, у просторијама наручиоца ул.Таковска 2, мала
сала – канцеларија 41. дана 17. октобра 2007. године у 12 и
30 часова.

Telefon

Записник са отварања понуда биће достављен свим
понуђачима.

Fax

За све ближе информације можете се обратити Радојичић
Миливоју, (032/720455 или 063204630 ).

( potpisnik ugovora)

Наручилац задржава право поништаја јавне набавке у било
којој фази поступка без навођења разлога и накнаде
евентуалне штете понуђачу.

email

Žiro račun preduzeća

Председник комисије
Боровњак Андрија,ср.

Matični broj preduzeća  radnje

Poreski broj preduzeća  radnje

Datuм i mesto:
____________

M.P

Ponuđač
______________

Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом
критеријума
економски
најповољније
понуде.
Критеријуми за бодовање су следећи:
*цена
* начин плаћања
*рок испоруке
*гарантни рок

60 пондера
10 пондера
20 пондера
10 пондера

II. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуде ће отварати комисија уз могућност присуства
овлашћеног представника понуђача, који ће своја

________________________________________________
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IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац,
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