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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1361243/07 
11.06.2007. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.г.  РС",  9/02,33/04  и  135/04)  и  члана  49.  тачка  11. 
Статута  општине  Горњи  Милановац("Сл.гл  општине 
Горњи Милановац",  број  4/02,12/04,3/05,3/06  и  12/06)  а  у 
вези  захтева  Музеја  рудничкотаковског  краја  Горњи 
Милановац  за  уступање  на  коришћење  пословног 
простора, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.УСТУПА  СЕ  Музеју  рудничкотаковског  краја 
Горњи Милановац, на коришћење пословни простор, који 
се  налази  у  бившој  згради  "Дечјих  новина"  у  улици 
Тихомира Матијевића  број  4,  VI  спрат,  а  ради  обављања 
делатности из области за коју је основан. 

2.Ово  решење  се  примењује  од  15.07.  2007. 
године,  а  објављује  се  у  "Службеном  гласнику  општине 
Горњи  Милановац". 

3.Приликом уласка у просторије  наведене у ставу 
1. овог решења  сачиниће  се Записник  о  примопредаји    са 
пописом опреме и ситног инвентара. 

О б р а з л о ж е њ е 
Музеј  рудничкотаковског  краја  Горњи 

Милановац,  поднео  је  8.06.2007.  године    захтев 
председнику  општине  Горњи  Милановац,  ради  доделе 

пословног простора на коришћење, који се налази  у улици 
Тихомира Матијевића број 4,  VI спрат. 

Доделом  наведеног  простора,  Музеј  би  на  дужи 
период  решио  обезбеђење  адекватног  радног  простора  за 
стручне  сарадникекустосе  музеја    и  много  квалитетније 
обављао основну делатност. 

Простор  који  би  се  ослободио  у  Синђелићевој  7, 
где се сада налази пословно седиште Музеја, претворио би 
се у изложбени и галеријски. 

На  основу  изложеног,  одлучено  је  као  у 
диспозитиву решења. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  Ово  решење 
представља  појединачни  акт  извршног  органа  општине 
против  кога  се  не  може  водити  управни  спор,  а  на  који 
незадовољна  страна  може  да  упути  предлог  за  укидање 
или поништај Министарству за државну управу и локалну 
самоуправу РС, складу са условима из члана 111. Закона о 
локалној самоуправи. 

ПРЕДСЕДНИК 
Дражимир Марушић,ср. 

35. 

ANEX broj 6 
UGOVORA O ZAJEDNIČKOJ INVESTICIJI 

(prečišćen tekst) 

Prvi partner:  Opština  Gornji  Milanovac,  koju 
zastupa  predsednik  opštine 
g.Dražimir  Marušić  /u  daljem 
tekstu:prvi partner/ 

Drugi partner  Zavod G.G.A.V., Hubadova 8. 
Ljubljana, koga zastupa direktor 
g.Aljoša Manfreda 
/u daljem tekstu:drugi partner/



B Br ro oj j  1 11 1 / /2 20 00 07 7  S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 2 2 

Član 1. 
U članu 2. Anexa broj 5. Ugovora o zajedničkoj investiciji 
(prečišćen tekst), posle stava 1 dodaju se stav 2 i 3 koji 

glase: 

"Prvi  partner  se  obavezuje  da  snosi  sve  troškove 
izdavanja menica  iz  prethodnog  stava  i  da  na  ime  toga 
drugom  partneru  isplati  i  to:  0,8%  za  odobrenje 
rezervacije  sredstava  i  1,4  %  za  odobrenje  odloženog 
plaćanja  po  osnovu menica,  što  ukupno  čini  2,2 %  od 
glavnice  preostale  za  isplatu  investicije  koja  se 
obezbeđuje  menicama,  čija  visina  iznosi  1.265.007,32 
eura. 

Prvi  partner  se  obavezuje da  iznos  iz  prethodnog  stava 
isplati jednokratno drugom parneru u roku od 3 dana od 
dana predaje menica." 

Član 2. 
U članu 4. Anexa broj 5. Ugovora o zajedničkoj investiciji 
(prečišćen  tekst),  posle  stava  1  dodaje  se  stav  2    koji 
glasi: 

"Nastavak primene u celosti čl. 11. Ugovora o zajedničkoj 
investiciji moguć je tek po završetku ugovorenog ciklusa 
između  drugog  partnera  i  Preduzeća  FOKUS  FAKTOR  iz 
Beograda." 

Član 3. 

U svemu ostalom što nije predviđeno ovim aneksom na 
snazi ostaju i pimenjivaće se odredbe prečišćenog teksta 
osnovnog Ugovora  o  zajedničkoj  investiciji,  kao  i  Anexa 
1, Anexa 2. Anexa 3.  Anexa 4. istog i Anexa 5. 

U Gornjem Milanovcu, 
Dana: 12. 06. 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. 

36.
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37. 

38. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401/216 
13.06.2007.године 
Горњи Милановац 

На основу члана 41. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС", 
бр.9/02,33/2004  и  135/2004),  члана  48.  ст.3.  Закона  о 
буџетском  систему  ("Сл.гласник  РС",  бр.9  и 
87/02,61/2005,66/2005,101/2005),  члана  49.Статута 
општине Горњи Милановац, председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.Из  средстава  утврђених 
Решењем  о  привременом  финансирању 
општине  Горњи  Милановац  за  период 
јануарјун  2007.  године  ("Сл.гласник 
општине Г.Милановац" бр.5/2007.), члана 
3.Решења  о  измени  и  допуни  решења  о 
привременом  финансирању  општине 
Горњи  Милановац  за  период  јануарјун 
2007.године(“Сл.гласник  општине  Г. 

Милановац“  бр.  9/2007.),  Раздео  1   
Скупштина  општине,  организациона 
шифра  09808,  глава  1.1,  функција  110, 
позиција  15,  економска  класификација 
499    Средства  резерве    Текућа 
буџетска  резерва,  одобравају    се 
средства  у износу од 16.520,00 динара на 
име покрића трошкова услуга по уговору, 
Општинској  управи(  „ЛЕТЊА  ШКОЛА 
УРБАНИЗМА“). 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења, 
распоређују  се    у  оквиру  организационе 
шифре  05097  раздео  3Општинска 
управа,  глава  0.1,  функција  130опште 
услуге,  позиција  35,  економска 
класификација  423услуге по уговору. 

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.
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На основу члана 41. став 1. тачка 7. и 8. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 9/02) и чл. 42. 
Закона о буџетском систему ((„Сл. гласник РС“ бр. 9/2002, 
87/2002, 61/2005  др. закон, 66/2005, 101/2005  др. закон, 
62/2006   др.  закон,  63/2006   испр.  др.  закона,  85/2006 и 
86/2006 – испр..), и члана 49. став 1. тачка 7. и 8. Статута 
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи 
Милановац број 4/02, 12/04, 3/06 и 12/06) доносим 

Р    Е    Ш    Е    Њ    Е 

Обуставља се Установи за културу, уметност и 
ваншколско  образовање  „Културни  центар“  Горњи 
Милановац  пренос  трансферних  средстава 
Општинског буџета  у трајању до 45 дана. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општинско  веће  је,  у два наврата, 11.   и 28. маја 
2007.  године,  ставило  на  дневни  ред  Извештај  о  раду  за 
2006. годину и Програм рада за 2007.  годину Установе за 
културу,  уметност  и  ваншколско  образовање  „Културни 
центар“  Горњи  Милановац.  С  обзиром  да  је  Општинско 
веће,  као  општински  орган,  на  првој  седници  одржаној 
дана  11.  маја  2007.  године,  скинуло  са  дневног  реда 
разматрање  напред  наведених  тачака  због 
неприсуствовања директора или овлашћеног лица. 

Општинско  веће,  на  седници  одржаној  28.  маја 
2007.  године,  донело  је  Закључак  да  се  не  прихвати 
Извештај  о  раду за 2006.  годину и Програм рада за 2007. 
годину,  док  ресорно  одељење  Општинске  управе  не 
изврши надзор над законитошћу рада Установе за културу, 
уметност  и  ваншколско  образовање  „Културни  центар“ 
Горњи  Милановац  и  спровођењу  Програма  Установе  за 
2006.    и  2007.  годину.  Истим  закључком  је  наложено  и 
Председнику  Општине  да  изврши  привремену  обуставу 
трансферних средстава из буџета Општине овој Установи. 

Након  извршеног  управног  надзора  од  стране 
ресорног  одељења,  донето  је  решење  којим  је  наложено 
Установи  „Културни  центар“  да  достави  програм  за 
спровођење  организације  ликовних  и  других 
манифестација  утврђених  Нацртом  Плана  рада  за  2007. 
годину  у  року  од  15  дана  од  дана  пријема  решења  са 
посебним  освртом  на  девето  Међународно  бијенале 
уметности  минијатуре  и  Ликовну  колонију  „Мина 
Вукомановић Караџић“. 

Да  би  се  предупретиле  правне  последице 
неусвајања Извештаја  о  раду  за  2006.  годину и  Програма 
рада  за  2007.  годину,  у  складу  са  чланом  25.  Закона  о 
јавним службама, Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005 
 др. закон, 81/2005  испр. др. закона и 83/2005  испр. др. 
закона)  и  у  складу  са  одредбама  чланом  42.  Закона  о 
буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 9/2002, 87/2002, 
61/2005  др. закон, 66/2005, 101/2005  др. закон, 62/2006  
др.  закон,  63/2006   испр.  др.  закона,  85/2006 и  86/2006 – 
испр..),  привремено,  у  трајању  до  45.  дана,  обуставља  се 
пренос трансферних средстава из буџета Општине, о чему 
ће бити обавештена и надлежна министарства. 

Поука о правном леку: Против овог решења није 
допуштена  жалба,  већ  се  може  покренути  поступак  пред 
Уставним  судом  Републике Србије  у  року  од  30  дана  од 
дана пријема решења, а  преко надлежног министарства. 

Број: 1400397 
Дана: 15. јуна 2007. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

40. 

На основу члана 41. став 1. тачка 7. и 8. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 9/02) и чл. 42. 
Закона о буџетском систему ((„Сл. гласник РС“ бр. 9/2002, 
87/2002, 61/2005  др. закон, 66/2005, 101/2005  др. закон, 
62/2006   др.  закон,  63/2006   испр.  др.  закона,  85/2006 и 
86/2006 – испр..), и члана 49. став 1. тачка 7. и 8. Статута 
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи 
Милановац  број  4/02,  12/04,  3/06  и  12/06)  Председник 
општине Горњи Милановац  доносим 

Р    Е    Ш    Е    Њ    Е 

Обуставља  се  Jавном  предузећу  „Телевизија 
Горњи  Милановац“  Горњи  Милановац  пренос  из 
средстава општинског буџета, у трајању од 45 дана 

О б р а з л о ж е њ е 

Председник Општине је свим јавним предузећима 
упутио Обавештење о обавези поштовања рокова за зраду 
програма пословања за 2007. годину и њихово достављање 
оснивачу  ради  давања  сагласности  на  исте,  које  обавезе 
проистичу  из  одредбе  члана  22.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег  интереса 
(„Сл.  гласник  РС“  бр.  25/2000,  25/2002,  107/2005  и 
108/2005  испр.). 

Истовремено,  у  два  наврата,  11.  и  28.  маја  2007. 
године,  Општинско  веће  је  ставило  на  дневни  ред 
Извештај  о  раду за 2006.  годину и Програм рада за 2007. 
годину  ЈП  „Телевизија  Горњи  Милановац“  Горњи 
Милановац.  Због  неприсуствовања  директора,  који  је 
једино овлашћен за заступање и представљање истог, или 
овлашћеног  представника,  Општинско  веће  је  донело 
Закључак  да  НЕ  ПРИХВАТА  Програм  пословања  ЈП 
„Телевизија  Горњи  Милановац“  за  2007.  годину,  због 
чињенице  да  се  директор  овог  јавног  предузећа  није 
појавио,  нити  присуствовао  седници  у  два  наврата  пред 
Општинским  већем,  као  органом  општине,  да  образложи 
Извештај о пословању ЈП „Телевизија Горњи Милановац“ 
за  2006.  годину  као  и  План  рада  и  финансијски  план  за 
2007.  годину,  обзиром да  је чланом 33 Статута тог  јавног 
предузећа  овлашћен  за  заступање  и  представљање  истог, 
као  и  да  није  обезбедио  присуство  овлашћеног  лица  у 
складу са чланом 34. Статута ЈП „ТВ Горњи Милановац“. 
Због  тога  је  Општинско  веће  предложило  Председнику 
Општине  да  изврши  привремену  обуставу  трансферних 
средстава  из  буџета  општине  Јавном  предузећу
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„Телевизија  Горњи  Милановац“  Горњи  Милановац,  у 
складу  са  чланом  42.  Закона  о  буџетском  систему  („Сл. 
гласник  РС“  бр.  9/2002,  87/2002,  61/2005    др.  закон, 
66/2005, 101/2005  др. закон, 62/2006  др. закон, 63/2006  
испр.  др.  закона,  85/2006  и  86/2006  –  испр..),  због 
неприхватања Програма пословања  овог  јавног предузећа 
за  2007.  годину,  а  због  правних  последица  неизвршења 
обавеза овог Јавног предузећа одредаба члана 22. и члана 
25.  став  1.  Закона  о  јавним  предузећима  и  обављању 
делатности  од  општег  интереса.  O  привременом 
обустављању  трансферних  средстава  општинског  буџета 
биће обавештена и надлежна министарства. 

Поука о правном леку: Против овог решења није 
допуштена  жалба,  већ  се  може  покренути  поступак  пред 
Уставним  судом  Републике Србије  у  року  од  30  дана  од 
дана пријема решења, а  преко надлежног министарства. 

Број: 1400396 
15. јун 2007. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

________________________________________________ 
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________________________________________________ 
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni 
urednik Драган Вучићевић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац. 

@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94 
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila 

Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09


