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131.

ANEX broj 3
UGOVORA O ZAJEDNIČKOJ INVESTICIJI
Prečišćenog teksta sa izmenama i dopunama

Prvi partner na
investiciji:

Drugi partner na
investiciji:

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:
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dinamici u 26. jednakih anuiteta, u skladu sa
otvorenim stavkama otplate investicije sportske
dvorane u Gonjem milanovcu od 07.11.2007.
godine; pri čemu prva rata dospeva 29.11.2007.
godine,
a
poslednja
29.12.2009.
godine.
Istovremeno, ugovorni partneri su saglasni da će
Drugi partner izvršiti povraćaj sredstava u iznosu
od 27.830,15 eura, shodno protokolu broj 1-404301-6 od 01.11.2007. godine.
Član 2.
Ugovarači su saglasni da Prvi partner
zatraži bankarsku garanciju od svoje poslovne
banke na iznos od 1.186.532,85 eura, uvećan za
eventualni iznos zatezne kamate u visini od 12%
per anum.
Član 3.
U svemu ostalnom što nije predviđeno
ovim Anexom na snazi ostaju i primenjivaće se
odredbe Ugovora o zajedničkoj investiciji –
Sportskog centra sa sportskom dvoranom i
poslovno-sportskim anexom, prečišćenog teksta
sa izmenama i dopunama.

U Gornjem Milanovcu,
Dana, 12. novembra 2007. godine

Član 1.
Nakon
usaglašavanja
medjusobnih
obaveza i potraživanja, ugovorni partneri
saglasno konstatuju da je na dan potpisivanja
ovog Aneksa, preostali iznos za otplatu
investicije od strane Prvog partnera, koji
predstavlja glavni dug sa kamatom, u visini od
1.186.532,85 eura, od čega glavnicu predstavlja
iznos od
1,089,347.05 eura, a kamatu
predstavlja iznos od 97.185,80 eura.
Ugovorni partneri saglasno konstatuju da
će iznos iz prethodnog stava Prvi partner isplatiti
Drugom partneru prema ugovorenoj

Za prvog partnera
Opština Gornji
Milanovac
g. Dražimir Marušić, sr.

Za drugog partnera
Zavod G.G.A.V.,
Ljubljana
g.Aljoša Manfreda, sr..
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62/06  др.закон), члана 49. Статута општине Горњи
Милановац (”Службени гласник општине Горњи
Милановац”, бр. 4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06) и члана
6. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2007.годину
(”Службени
гласник
општине
Г.Милановац” бр.14/07,16/07 и 24/07,30/07) доносим

132.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1400/487
14.11.2007.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине
Г.Милановац
за
2007.годину("Сл.гласник
општине
Г.Милановац",
бр.14/2007,16/2007,24/07,30/07 ), Раздео 1
Скупштина општине, глава 1.1, функција
110Извршни и законодавни органи,
позиција 7, економска класификација 423
услуге по уговору,одобравају се средства у
износу од 12.083,20 динара,на име превоза
стоке
напредних
пољопривредних
произвођача(Бојовић Ивана из Доње
Врбаве и Милинковић Рајка из Невада) на
изложбу у Мрчајевце.

2.

Средства из тачке 1.овог решења пренети
на жиро рачун „Таково Кланица“ доо
Горњи
Милановац,број:355106233073
код Војвођанске банке( по рачуну
бр.765/07).

3.

О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

На основу члана 49. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац",
број 4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06) доносим
РЕШЕЊЕ
1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Дечјој установи
"Сунце" из Горњег Милановца да средства у разделу
3. Глава 05. Дечја установа "Сунце", економски конто
425  текуће поправке и одржавање , у складу са
захтевом Дечје установе " Сунце", број 14001508 од
13.11.2007. године , и у складу са Одлуком о буџету
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине
Горњи Милановац", број 14/07,16/07 , 24/07 и 30/07)
преусмери и то :
Неутрошена средства, износ 1.000.000,00
динара,(конто 425 –текуће поправке и одржавање)
опредељена за опремање т.з.в "Боравка" објекта ОШ
"Момчило Настасијевић" у коме би боравила деца
предшколског узраста , опредељују за одржавање
објекта 1 и то: замена дотрајале столарије и извођење
радова на крову, постављање изолације, јер објекат
прокишњава.
2. Ово решење објавити у " Службеном
гласнику општине Горњи Милановац."

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

133.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1401/297
13.11.2007.године
Горњи Милановац

На основу члана 41.тачка 7.Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС” бр. 9/02, 33/04, 135/04 и

4.Ово решење објавити у ”Службеном гласнику
Опшине Г.Милановац”.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

134.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401/295
13.11.2007.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, 61/05
др.закон, 66/05, 101/05др.закон, 62/06др.закон, 63/06
испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана 49. Статута
општине Горњи Милановац(”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр. 4/02, 12/04, 3/05, 3/06
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и 12/06) и члана 6. Одлуке о буџету општине
Г.Милановац за 2007.годину(„Сл.гласник општине
Г.Милановац, бр. 14/07, 16/07 , 24/07 и 30/07)
председник Oпштине доноси

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од
40.000,00 динара УЛПУ из Г.М,из средстава утврђених
Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2007.
годину
("Сл.гласник
општине
Г.Милановац"
бр.14/2007,16/2007,24/2007 и 30/2007), Раздео 1 
Скупштина општине, организациона шифра 09808,
глава 1.1, функција 110, позиција 16, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва,.
2.Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се у оквиру организационе шифре 09808,
раздео 1Скупштина општине , глава 1.6, функција 860
невладине организације, позиција 2617, 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.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

135.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1553/1679
14.11.2007.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. Статута општине Горњи
Милановац (”Службени гласник општине Горњи
Милановац”, бр. 4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06) и члана
6. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2007.годину
(”Службени
гласник
општине
Г.Милановац” бр.14/07,16/07 и 24/07,30/07) доносим

РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине
Г.Милановац
за
2007.годину("Сл.гласник
општине
Г.Милановац",бр.14/2007,16/2007,24/07,30/07
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Раздео 1Скупштина општине, глава 1.1,
функција 110Извршни и законодавни органи,
позиција 10, економска класификација 472
накнада
за
социјалну
заштиту
из
буџета,одобравају се средства у износу од
10.000,00 динара,на име учешћа на отвореном
првенству Румуније у каратеу,који ће се
одржати у Темишвару 8.12.2007.године,Тањи
Стојанић из Г.Милановца,Рајићева 4.
2. Средства из тачке 1.овог решења биће
исплаћена готовински,преко благајне.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
4.

Ово решење објавити у ”Службеном
гласнику Опшине Г.Милановац”.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
.

136.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1400/439
14.11.2007.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. Статута општине Горњи
Милановац (”Службени гласник општине Горњи
Милановац”, бр. 4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06) и члана
6. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2007.годину
(”Службени
гласник
општине
Г.Милановац” бр.14/07,16/07 и 24/07,30/07) доносим

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине
Г.Милановац
за
2007.годину("Сл.гласник
општине
Г.Милановац", бр.14/2007,16/2007,24/07,30/07 ),
Раздео 1Скупштина општине, глава 1.6,
функција 860невладине организације, позиција
2610, економска класификација 481донације
невладиним
организацијама,одобравају
се
средства
у
износу
од
200.000,00
динара,Црквеној опшини
Шилопај у
Шилопају,на име помоћи у санирању и
поправци крова цркве Св.Николе у Шилопају.
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2. Средства из тачке 1.овог решења биће
уплаћена на жиро рачун број :155574832 код
Чачанске банке ад Чачак пј Г.Милановац..

3.Средства из тачке 1.овог решења пренети на
жиро рачун бр:155130960 са позивом на ПИБ
101985650.

3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.

4. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.

4. Ово решење објавити у ”Службеном
гласнику Опшине Г.Милановац”.

5. Oво решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.“

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

137.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1553/1581
14.11.2007.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, 61/05
др.закон, 66/05, 101/05др.закон, 62/06др.закон, 63/06
испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана 49. Статута
општине Горњи Милановац(”Службени гласник
општине Горњи Милановац”, бр. 4/02, 12/04, 3/05, 3/06
и 12/06) и члана 6. Одлуке о буџету општине
Г.Милановац за 2007.годину(„Сл.гласник општине
Г.Милановац, бр. 14/07, 16/07 , 24/07 и 30/07)
председник Oпштине доноси

138.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 404401/234
14.11. 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.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,63/06испр.др.закона,85/06
и 86/06испр.),члана 49 Статута општине Горњи
Милановац(”Службени гласник општине Горњи
Милановац”, бр. 4/02,12/04,3/05,3/06 и 12/06) и
члана 6 Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2007.годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац
„бр.14/07,16/07, 24/07 и 30/07), Председник
општине доноси

РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве

РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од
8.800,00 динара ОО Пензионера Гор.Милановац,из
средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи
Милановац за 2007. годину ("Сл.гласник општине
Г.Милановац" бр.14/2007,16/2007,24/2007 и 30/2007),
Раздео 1  Скупштина општине, организациона шифра
09808, глава 1.1, функција 110, позиција 16, економска
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска
резерва,.
2.Средства из тачке 1. овог решења,
распоређују се у оквиру организационе шифре 09808,
раздео 1Скупштина општине , глава 1.6, функција 860
невладине организације, позиција 2616, економска
класификација
481Донације
невладиним
организацијама.

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.14/2007,16/2007,24/2007 и 30/2007), раздео 1
Скупштина
општине,глава
1.1,функција
110,позиција 15стална буџетска резерва,исплате
средства
у износу од
25.000,00 динара,
Ковачевић Мирославу из Бруснице на име
помоћи за санацију штете због пожара, при чему
је
изгорео
кров,дрвена
таваница
и
елактроинсталација,као и сав цреп, а на основу
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Записника о извршеном инспекцијском прегледу
од 15.06.2007.године.
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“.
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је изгорео помоћни објекатшупа за складиштење дрва
за огрев и тракторска прскалица,а на основу уверења
МУПаСектор за заштиту и спасавање бр.217639/07 од
15.октобра 2007.године.
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.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

140.

139.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број : 1553/1589
14.11. 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.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. 4/02,12/04,3/05,3/06 и
12/06) и члана 6 Одлуке о буџету општине Г.Милановац
за 2007.годину(„Сл.гласник општине Г.Милановац
„бр.14/07,16/07, 24/07 и 30/07), 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.14/2007,16/2007,24/2007 и 30/2007), раздео 1
Скупштина општине,глава 1.1,функција 110,позиција
15стална буџетска резерва,исплате средства у износу
од 25.000,00 динара, Јоксић Милану из Доње Врбаве
на име помоћи за санацију штете због пожара, при чему

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1401/299
15.11.2007.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. Статута општине Горњи
Милановац (”Службени гласник општине Горњи
Милановац”, бр. 4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06) и члана
6. Одлуке о буџету општине Г.Милановац за
2007.годину
(”Службени
гласник
општине
Г.Милановац” бр.14/07,16/07 и 24/07,30/07) доносим

РЕШЕЊЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине
Г.Милановац
за
2007.годину("Сл.гласник
општине
Г.Милановац", бр.14/2007,16/2007,24/07,30/07 ),
Раздео 1Скупштина општине, глава 1.1,
функција 110Извршни и законодавни органи,
позиција 7, економска класификација 423
услуге по уговору,у износу од =1.000.000,00
динара на име трошкова везаних за прославу
20.година
Куће
југословенсконорвешког
пријатељства,одобрава се исплата износа од
=94.400,00 динара Југословенсконорвешком
друштву
Београд,Клуб
„Норвешка
кућа“Г.Милановац за израду Урбанистичког
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пројекта
парцелације
и
препарцелације“Норвешка кућа“(по пред
авансном рачуну 3/07 и по рачуну 6/07
Студио“Линеа“ Г.Милановац).
2.О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
3. Ово решење објавити у ”Службеном
гласнику Опшине Г.Милановац”.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

141.

РУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БР:1361290/07
Дана 15.11.20О7.године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 41. тачке 8 Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС", бр 9/02), и члана 49.
тачка 8. Статута општине Г. Милановац ("Сл.гласник
општине Г.М.,бр.4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06),
доносим
РЕШЕЊЕ
Даје се на заједничко коришћење Удружењу
"Коло српских сестара" из Горњег Милановца са
Друштвом пчелара "Матица" из Горењег Милановца,
просторија у подрумском делу зграде у ул. Војводе
Милана број 13.
Просторија се даје на коришћење без накнаде
на одрећено време од једне године.
Ово решење објавити у "Службеном гласнику"
Општине Горњи Милановац.
Образложење
Удружење "Коло српских сестара" из Г.
Милановаца обртило се захтевом
Председнику
општине за давање на коришћење простора неопходног
за састанке и активности Удружења.
Председник општине је решењем бр 1361
122/05 од 23.11.2005. године дао на коришћење једну
канцеларију у приземљу зградеподрумском делу у ул.
Војводе Милана број 13, Друштву пчелара "Матица" из
Горњег Милановца.
Удружење "Коло српских сестара" постигло је
споразум са Друштвом пчелара "Матица" о заједничком
коришћењу наведеног простора.
Из изложеног одлучено је као у диспозитиву
овог решења.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење представља
појединачни акт извршног органа општине против кога
се не може водити управни спор. Незадовољна страна
може упутити предлог за његово укидање или поништај
Министарству за државну управу и локалну самоуправу
Републике Србије, у складу са чланом 111. Закона о
локалној самоуправи.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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