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117. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
1022386 
31. 10. 2007. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу  члана 49. тачка 9. Статута општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гл.  Општине 
ГорњиМилановац“  број  4/02,  12/04,  3/05  и  3/06), 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на    одредбе 
Појединачног  колективног  уговора  Дечје  установе 
"Сунце" Горњи Милановац. 

О б р а з л о ж е њ е 

Дечја  установа  "Сунце"  у  Горњем  Милановцу 
доставила  је    Одељењу  за  друштвене  делатности 
општинске  управе  општине  Горњи  Милановац 
Појединачни  колективни  уговор,  да  сходно  члану  247. 
Закона  о  раду,  да  исти  упути  надлежном  општинском 
органу  на  давање  сагласности  и  потписивање 

Одељење за друштвене делатности у сарадњи са 
Одељењем  за  привреду    и  финансије  и  Буџетским 
инспектором разматрајући достављен текст Појединачог 
колективног  уговора  ДУ  "Сунце",  указало  је  писменим 
путем  установи  на  неколико  одступања  у  односу  на 
Закон о раду  ("Сл.гл. рс", број 24/05 и 61/05) и Посебан 
колективни  уговор  за  запослене  у  основним  и  средњим 
школама  и  домовима  ученика("Сл.гл.РС",  број  86/05). 

Све примедбе везане за Појединачни уговор, наведене су 
у дописима   број 403022260/06   од 21.03.2007.године, 
403110 од 08. 06 2007. и 17. 10. 2007. године 

ДУ  "Сунце"  Горњи  Милановац    је  прихватила 
примедбе надлежних одељења Општинске  управе   и 18. 
10.  2007.  године  дописом  бр.  11101452  доставила 
четири  примерка  Појединачног  колективног  уговора 
потписана од стане Независног и Самосталног синдиката 
и директора установе. 

Решење  објавити  у  Општинском  службеном 
гласнику. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

118. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
1022386 
31. 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 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  ДУ  „Сунце“  Горњи 
Милановац  за  пријем  у  радни  однос  једног  радника  – 
спремачице,  на  одређено  време  ,  ради  замене  одсутног 
радника , а у складу са Правилником  о систематизацији 
радних места  те установе. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср
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119. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
1022382 
31. 10. 2007. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу  члана 49. тачка 9. Статута општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гл.  Општине 
ГорњиМилановац“  број  4/02,    12/04,  3/05  и  3/06), 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБИЈА  СЕ  ЗАХТЕВ  Установе  за  културу, 
уметност и  ваншколско  образовање  "Културни центар" 
Горњи  Милановац  за  давање  сагласности  за  пријем 
нових радника до усвајања буџета за 2008. годину. 

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. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср 

120. 

Дана  02.11.2007.године  у  Горњем  Милановцу, 
општина  Горњи  Милановац,  коју  заступа  Председник 
општине г.Дражимир Марушић, са једне стране и Завод 
Г.Г.А.В.,  Хубадова  8. Љубљана,  кога  заступа  директор 
г.Аљоша Манфреда,  са  друе  стране,  а  као  потписнице 
основног Уговора о заједничкој инвестицији, закључују 
следећи 

П Р О Т О К О Л 

којим  појашњавају  Уговор  о  заједничкој 
инвестицији Спортског центра  са Спортском двораном 
и  пословноспортским  анексом  пречишћеног  текста  са 
изменама  и  допунама,  његове  Анексе  и  сву  пратећу 
документацију  која  чини  саставни  део  основног 
уговора. 

Тачка 1. 

Сувласнички део Другог партнера  у висини од 
30% чини Фитнес центар  величине  128 м2,  простор  за 

аеробик у површини од 80м2, велнес центар са сауном, 
соларијем  и  ђакузијем  у  површини  од  80м2,  масажни 
студио  у  површини  од  40м2,  кафе  бар  у  површини  од 
248м2 и спавачког капацитета  у површини од 168м2, а 
што  све  укупно  чини  површину  од  744  м2,  док 
сувласнички део Првог партнера у висини од 70% чини 
спортска дворана која се састоји од спортских терена са 
гледалиштем  у  површини  од  1.735,84  м2,  гардеробног 
дела у површини од 244,34 м2 галерије  у  површини од 
244,34м2, складишног простора испод западне трибине 
у  површини  од  149,10м2,  складишног  простора  испод 
источне трибине у површини од 226,85м2, котларнице у 
површини  од  34,53м2  и  једног  ВЦ  испод  трибина  у 
површини  од  6,30м2,  а  што  све  представља  укупну 
површину од 2.641,30м2. 

У укупну површину Спортске дворане урачунат 
је  и  пратећи  садржај  који  чини:  свлачионице  за 
спортисте и судије, купатила са тушевима за спортисте 
и судије, довољан број просторија за делегате, судије и 
остала  службена  лица,  као  и  опремљена  галерија  за 
новинаре,  спортске  коментаторе  и  телевизију,  као  и 
просторије  за  пресконференцију  (информациони 
центар). 

Тачка 2. 

Систем  "кључ  у  руке"  представља  израду  и 
комплетно  опремање  Спортске  дворане  према 
приложеној  спецификацији  опреме  која  чини  саставни 
део  основног  уговора,  с  тим  да  се  Други  партнер 
обавезује  да  изгради  Спортски  центар  са  спортском 
двораном  и  пословноспортским  анексом  и  уреди 
простор до 1 м од објекта, а Први партнер се обавезује 
да обезбеди до 1 м од објекта све потребне прикључке 
(канализација, струја, вода, гас, телефон и друго). 

Тачка 3. 

Игралиште  у  Спортској  дворани  мора  бити 
одговорајућих  димензија  и  то  по  међународно 
признатим  стандардима  за  одржавање  следећих 
спортова:  кошарке,  рукомета,  одбојке,  малог  фудбала, 
стоног тениса, гимнастике и борилачких вештина. 

Тачка 4. 

У цену од 1.639.411,75 еура, по систему "кључ 
у  руке"  су  урачунати  и  грађевински  и  архитектонски 
радови,  уградња  свих  врста  инсталација    водоводне, 
канализационе, грејне, гасне, климатизације и расвете, а 
све  то  према  важећим  међународним  стандардима 
предвиђеним  за  одржавање  спортских  такмичења  у 
спортовима наведеним у Тачки 3. овог протокола. 

Тачка 5. 

Опрема  наведена  у  спецификацији  која  чини 
саставни  део  основног  Уговора  о  заједничкој 
инвестицији  а  посебно  семафор  и  пратећи  семафори 
мора  да  буде  таквог  квалитета  да испуњава  све  услове 
по  признатим  међународним  стандардима  за 
организацију  међународног  такмичења  у  спортовима 
наведеним у Тачки 3. овог протокола.
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Тачка 6. 

Партнери сагласно констатују да цена наведена 
у  основном  Уговору  о  заједничкој  инвестицији  и  у 
Тачки  4.  овог  протокола,  представља  бруто  цену  за 
изградњу Спортске дворане са свом пратећом опремом 
наведеном  у  спецификацији,  која  чини  саставни  део 
основног  уговора  и  ближе  дефинисаном  овим 
протоколом,  у  коју  је  урачунат  ПДВ,  све  царинске  и 
друге дажбине. 

Други  партнер  се  обавезује  да  након 
сачињавања  овог  протокола,  достави  Првом  партнеру 
калкулацију цена по м2  за  изградњу Спортске  дворане 
са  свом  пратећом  опремом,  а  након  одбитка  ПДВа  и 
царине. 

Тачка 7. 

Партнери  констатују  да  је  у  међувремену 
пристигла  банкарска  гаранција  од  стране  Војвођанске 
банке а.д. Нови Сад, како је то предвиђено Уговором о 
заједничкој инвестицији Спортског центра са спортском 
двораном и пословно спортским анексом  пречишћеног 
текста  са  изменама  и  допунама,  тако  да  се  укида 
привремена  обустава  одредбе  Члана  11.  тачка  става  2. 
Уговора  о  заједничкој  инвестицији,  а  што  је  било 
предвиђено  Анексом  број  5.  Уговора  о  заједничкој 
инвестицији  пречишћеног  текста  од  15.08.2007.године, 
па  се  партнери  обавезују  да  у  најкраћем могућем року 
утврде динамику отплате рата и извођења радова која се 
не  може  продужити  мимо  већ  утврђеног  рока  и 
основног Уговора о заједничкој инвестицији. 

У Г.Милановцу 
Дана 02.11.2007.год. 

За Првог партнера 
Општина Г. Милановац 
Дражимир Марушић,ср. 

За Другог партнера 
Тавод Г.Г.А.В.Љубљана 
г.Аљоша Манфреда,ср. 

121. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020249/071. 
5.11.2007.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  41.  Закона  о  локалној 
самоуправи("Сл.гласник  РС",бр.9/02,  33/04  и  135/04)  и 
члана 120. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник 
РС",бр.47/03 и 34/06), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  За  вршење  стручног  надзора  на  извођењу 
радова  на  електроинсталација  на  објекту  Градске 
тржнице у Горњем Милановцу, одређује се 

Милка Миловановић,  дипл.електроинжењер  из 
Горњег Милановца, број лиценце 350262603. 

2. Наведено лице је дужно да послове стручног 
надзора врши стручно и квалитетно у складу са чланом 
120.  став  2.  Закона  о  планирању  и  изградњи  у  свему 
према  конкурској  документацији  и  закљученим 
уговором са извођачем радова. 

3. Лице задужено за стручни надзор је обавезно 
да  извештаје  о  обављању  радова  доставља  најмање 
седмично, или по захтеву, председнику општине. 

4.  Трошкови  везани  за  вршење  стручног 
надзора  падају  на  терет  буџета  општине  Горњи 
Милановац о чему ће бити сачињен посебан уговор. 

5.  Ово  Решење  објавити  у  "Службеном 
гласнику" општине Горњи Милановац. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина  Горњи Милановац  је  као  инвеститор 
актом  о  конкурсној  документацији  покренула  и 
спровела  поступак  јавне  набавке  за  извођење  радова 
електроинсталације  на  објекту    Градске  тржнице  у 
Г.Милановцу. 

Члан  120.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор 
у току грађења објекта, односно извођења радова за које 
је дато одобрење за градњу. 

Лице  одређено  за  вршење  стручног  надзора 
испуњава  услове  прописане  наведеним  Законом  за 
послове надзора. 

Послови  стручног  надзора  дефинисани  су 
чланом 120. став 2. Закона о планирању и изградњи. 

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.   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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122. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020248/071. 
5.11.2007.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  41.  Закона  о  локалној 
самоуправи("Сл.гласник  РС",бр.9/02,  33/04  и  135/04)  и 
члана 120. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник 
РС",бр.47/03 и 34/06), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  За  вршење  стручног  надзора  на  извођењу 
радова на електроинсталација на објекту Неурологије и 
Психијатрије  у  кругу  Болнице  у  Горњем  Милановцу, 
одређује се 

Милка Миловановић,  дипл.електроинжењер  из 
Горњег Милановца, број лиценце 350262603. 

2. Наведено лице је дужно да послове стручног 
надзора врши стручно и квалитетно у складу са чланом 
120.  став  2.  Закона  о  планирању  и  изградњи  у  свему 
према  конкурској  документацији  и  закљученим 
уговором са извођачем радова. 

3. Лице задужено за стручни надзор је обавезно 
да  извештаје  о  обављању  радова  доставља  најмање 
седмично, или по захтеву, председнику општине. 

4.  Трошкови  везани  за  вршење  стручног 
надзора  падају  на  терет  буџета  општине  Горњи 
Милановац о чему ће бити сачињен посебан уговор. 

5.  Ово  Решење  објавити  у  "Службеном 
гласнику" општине Горњи Милановац. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина  Горњи Милановац  је  као  инвеститор 
актом  о  конкурсној  документацији  покренула  и 
спровела  поступак  јавне  набавке  за  извођење  радова 
електроинсталације  на  објекту  Неурологије  и 
Психијатрије у кругу Болнице у Г.Милановцу. 

Члан  120.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор 
у току грађења објекта, односно извођења радова за које 
је дато одобрење за градњу. 

Лице  одређено  за  вршење  стручног  надзора 
испуњава  услове  прописане  наведеним  Законом  за 
послове надзора. 

Послови  стручног  надзора  дефинисани  су 
чланом 120. став 2. Закона о планирању и изградњи. 

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.   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. 

123. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број :1401/290 
05.11.2007.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) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за  2007.годину("Сл.гласник 
општинеГ.Милановац", бр.14/2007,16/2007,24/2007.год), 
Раздео 1Скупштина општине, глава 1.1, функција 110 
Извршни и  законодавни  органи,  позиција  7,  економска 
класификација  423услуге  по  уговору,  у  износу  од 
=1.000.000,00  динара  на  име  трошкова  везаних  за 
прославу  20.  година  Куће  југословенсконорвешког 
пријатаљства,  одобрава  се  исплата  износа  од  = 
415.360,00  динара,  Југословенсконорвешком  друштву 
Београд, Клуб „Норвешка кућа” Г.Милановац, за израду 
пројектне документације за објекте“БУНГАЛОВИ“( пет 
објеката  бунгалова  и  објекат  информативног  центра)у 
Г.Милановцу  („Студио  Линеа”доо    Г.Милановац  по 
предрачуну бр.04/07 од 01.11.2007. године). 

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.
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124. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број :1401/291 
06.11.2007.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) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2007.годину 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац", 
бр.14/2007,16/2007,24/2007.год),  Раздео  1 
Скупштина  општине,  глава  1.1,  функција  110 
Извршни  и  законодавни  органи,  позиција  10, 
економска  класификација  472накнаде  за 
социјалну  заштиту  из  буџета,одобравају  се 
средства у износу од 20.000,00 динара Драгићу 
Симовићу,на  име  помоћи  поводом  смрти  сина 
Зорана. 

2.  Средства  из  тачке  1.овог  решења,исплатити 
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. 

125. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 111720/07 
07. новембар 2007. год. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ЈП „Телевизија Г. Милановац" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Драгану Нешовићу 

ПРЕДМЕТ: УПОЗОРЕЊЕ 

На  основу  члана  41.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.  Гласник  РС“  бр.  9/2002,  33/2004, 
135/2004  i  62/2006    др.  закон),  члана  49.  Статута 
општине  Горњи  милановац  („Сл.  Гласник  општине 
Горњи  Милановац“  бр.  4/02,  12/04,  3/05,  и  12/06)  и 
члана 6. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
2007. годину: 

УПОЗОРАВАМ ВАС да  је,  сагласно члану 14. 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег  интереса  („Сл.  Гласник  РС“  бр.  25/2000, 
25/2002,  107/2005  i  108/2005    испр.),  предвиђено  да 
вршилац  дужности  директора  може  обављати  ту 
функцију најдуже једну годину. 

Пошто Сте  решењем Привременог  органа  број 
40106694/06  од  03.08.2006.  године  постављени  за 
вршиоца  дужности  директора  ЈП  „Телевизија  Горњи 
Милановац“  Горњи  Милановац,  са  ступањем  на 
дужност  03.08.2006.  године,  УПОЗОРАВАМ  Вас  да  је 
Ваш  мандат  истекао  03.08.2007.  године,  и  да  су  све 
радње  које  Сте,  после  тог  рока,  предузели  или 
намеравате да предузмете у својству вршиоца дужности 
директора  тог  Јавног  предузећа,    у  супротности    са 
законом, а самим тим ништаве и не производе никаква 
правна дејства. 

С  овим  Упозорењем  упознати:  Скупштину 
општине  Горњи  Милановац,  органе  Ј.П.  „Телевизија 
Горњи Милановац“ и, надлежне државне органе. 

Ово  упозорење  достављено  Општинској 
управи, односно њеним надлежним службама: Одељењу 
за  привреду  и  финансије,  служби  трезора  и  буџетском 
инспектору,  истовремено  представља  и  НАРЕДБУ 
ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ  као  извршног    органа  и 
наредбодавца  за  извршење  буџета,  ради  предузимања 
одговарајућих  мера  у  оквиру  своје  надлежности 
утврђених законом. 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

Записником  о  инспекцијском  надзору  у 
Техничкој  школи  „Јован  Жујовић“  у  Горњем 
Милановцу  број  40361456/07  од  06.11.2007.  године, 
сачињеним  од  стране  просветног  инспектора
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Општинске  управе  општине  горњи  Милановац,  и 
увидом  у  записник  са  седнице  Привременог  органа 
општине  Горњи  Милановац  од  03.08.2006.  године  и 
решења истог органа број 40106694/06 од 03.08.2006. 
године,  од  стране  Општинске  управе,  неспорно  су 
утврђене  наведене  чињенице  о  времену  постављења 
Драгана  Нешовића  за  вршиоца  дужности  директора  у 
Јавном  предузећу  „Телевизија  Горњи  Милановац“ 
Горњи Милановац, и законског истека рока те функције 
утврђеног  чланом  14.  став  4.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  („Сл.  Гласник  РС“  бр.  25/2000,  25/2002, 
107/2005 i 108/2005  испр.), па је Општинска управа, у 
смислу  одредби  члана  24.  Закона  о  јавним  службама 
(„Сл.  гласник  РС“  бр.  42/91;  71/94;  79/2005;  81/2005; 
83/2005)  предложила  Председнику  општине,  као 
надлежном извршном органу, доношење овог акта. 

Упозорење  Председника  општине  објавити  у 
Службеном гласнику општине Горњи Милановац. 

Упозорење доставити: 

1.  Јавном  предузећу  „Телевизија  Горњи 
Милановац“ Горњи Милановац, 

2.  Скупштини општине Горњи Милановац, 
3.  Министарству финансија – Управи за трезор; 
4.  Општинској  управи:  Одељењу  за  привреду  и 

финансије,  служби  трезора    и  буџетском 
инспектору, 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

126. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020253/071. 
7.11.2007.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  41.  Закона  о  локалној 
самоуправи("Сл.гласник  РС",бр.9/02,  33/04  и  135/04)  и 
члана 120. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник 
РС",бр.47/03 и 34/06), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  За  вршење  стручног  надзора  на  извођењу 
радова  на  објекту  Градске  тржнице  у  Горњем 
Милановцу, одређује се 

Миодраг Дамњановић, дипл.инж.ахр. из Горњег 
Милановца, број лиценце 300718304. 

2. Наведено лице је дужно да послове стручног 
надзора врши стручно и квалитетно у складу са чланом 
120.  став  2.  Закона  о  планирању  и  изградњи  у  свему 
према  конкурској  документацији  и  закљученим 
уговором са извођачем радова. 

3. Лице задужено за стручни надзор је обавезно 
да  извештаје  о  обављању  радова  доставља  најмање 
седмично, или по захтеву, председнику општине. 

4.  Трошкови  везани  за  вршење  стручног 
надзора  падају  на  терет  буџета  општине  Горњи 
Милановац о чему ће бити сачињен посебан уговор. 

5.  Ово  Решење  објавити  у  "Службеном 
гласнику" општине Горњи Милановац. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина  Горњи Милановац  је  као  инвеститор 
актом  о  конкурсној  документацији  покренула  и 
спровела поступак јавне набавке за извођење радова на 
објекту  Градске тржнице у Г.Милановцу. 

Члан  120.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор 
у току грађења објекта, односно извођења радова за које 
је дато одобрење за градњу. 

Лице  одређено  за  вршење  стручног  надзора 
испуњава  услове  прописане  наведеним  Законом  за 
послове надзора. 

Послови  стручног  надзора  дефинисани  су 
чланом 120. став 2. Закона о планирању и изградњи. 

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.   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. 

127. 

Дана  08.11.2007.године  у  Горњем  Милановцу, 
општина  Горњи  Милановац,  коју  заступа  Председник 
општине г.Дражимир Марушић, са једне стране и Завод 
Г.Г.А.В., Хубадова 8. Љубљана, Словенија, кога заступа 
директор  г.Аљоша  Манфреда,  са  друе  стране,  а  као 
потписнице  основног  Уговора  о  заједничкој 
инвестицији, закључују следећи
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П Р О Т О К О Л 

којим  потврђују  да  је  Општина  Горњи 
Милановац дана 15.06.2007.године извршила уплату по 
рачуну шт:0466/49/06.од  12.06.07.године  који  је  Завод 
Г.Г.А.В., Хубадова  8. Љубљана, Словенија,  испоставио 
на  име  одобрења  резервације  средстава  и  одобрења 
одложеног  плаћања  по  основу  меница,  као  што  је  то 
предвиђено  Уговором  о  заједничкој  инвестицији  бр.1 
6649  од  02.08.2006.године,  анексима  Уговора  о 
заједничкој инвестицији и динамичким планом отплате 
инвестиције,  који  је  уплаћен  на  рачун  представника 
Завода  Г.Г.А.В.  у  Републици  Србији,  привредном 
друштву:Т 8 М Експортимпорт Д.О.О. НИШ, на укупан 
износ 27.830,15 еура, односно на износ од 2.277.342,00 
динара. 

Уплата  извршена  дана  15.06.2007.године,  на 
рачун  представника  Завод  Г.Г.А.В.,    у  Републици 
Србији: Т 8 М Експортимпорт Д.О.О. НИШ, сматра се 
делом  отплате  инвестиције  по  основу  Уговора  о 
заједничкој  инвестицији  број  16649  од 
02.08.2006.године,  анексима  Уговора  о  заједничкој 
инвестицији и динамичком плану отплате инвестиције. 

Пошто  пословна  банка  Завода  Г.Г.А.В., 
Хубадова  8.  Љубљана,  Словенија,  не  омогућава 
једноставно одбијање уплате од преосталог износа дуга 
за отплату инвестиције, то се Завод Г.Г.А.В., Хубадова 
8. Љубљана, Словенија, обавезује да 29.11.2007.године, 
поврати  средства  на  рачун  буџета  Општине  Горњи 
Милановац у износу  од 2.277.342,00 динара, најкасније 
у  року  од  5  (пет)  дана  од  дана  пријема  уплате 
новембарске  рате  ануитета  за  отплату  заједничке 
инвестиције,  и  након  достављања  гаранције  пословне 
банке  Општине  Горњи  милановац,  Заводу  Г.Г.А.В., 
Хубадова  8.  Љубљана,  Словенија,  као  кориснику 
гаранције. 

У  случају  да  Завод  Г.Г.А.В.,  Хубадова  8. 
Љубљана,  Словенија,  не  изврши  повраћај  средстава 
Општина  Горњи  Милановац  ће  једнострано  умањити 
износ  преосталог  дуга  за  отплату  заједничке 
инвестиције,  за  износ  од  2.277.342,00  динара,  односно 
27.830,15 еура. 

У Г.Милановцу 
Дана 08.11.2007.год. 

За Првог партнера 
Општина Г. Милановац 
Дражимир Марушић,ср. 

За Другог партнера 
Тавод Г.Г.А.В.Љубљана 
г.Аљоша Манфреда,ср. 

128. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број:1023255/07. 
8.11.2007.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  49.  став  1.  тачке    8.  и  13. 
Статута  општине  Горњи  Милановац,  ("Сл.гласник 
општине ГМ",бр.4/02.,  12/04,    3/05,  3/06 и  12/06.),  а  по 
указаној потреби доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ Установа  за  културу,  уметност 
и  ваншколско  образовање  "Културни  центар"  из 
Г.Милановца  да  од  ЈКП"Горњи  Милановац",  преузме 
монтажнодемонтажну  бину  димензија  7  х  4  метра  и 
исту  користи  за  потребе  културних  манифестација  у 
нашој општини. 

Ово Решење објавити у Службеном гласнику 
општине Г.Милановац. 

О б р а з л о ж е њ е 

ЈКП"Горњи Милановац" се захтевом бр.5984 од 
6.11.2007.године,  обратило  се  Председнику  општине 
ради одређивања установе или јавног предузећа који ће 
преузети  монтажнудемонтажну  бину  коју  поседује 
наведено предузеће, пошто исти немају интерес да  је  у 
будуће постављају и издају. 

Обзиром да се Установа за за културу, уметност 
и  ваншколско  образовање  "Културни  центар",  бави 
организовањем  и  приређивањем  културних 
манифестација  за  становништво  општине Г.Милановац 
и  да  имају  потребу  за  коришћењем  бине  у  те  сврхе, 
одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење се сматра 
коначним и против истог се не може изјавити жалба, већ 
се може покренути поступак пред Уставним судом у 
смислу члана 109. и 110. Закона о локалној самоуправи. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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____________________________________________________________________________ 

САДРЖАЈ 

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

117.Решењео давању сагласности ДУ "Сунце" на Појединачни колективни уговор  страна 1. 
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120. Протокол о појашњењу Уговора оа заједничкој инвестицији Спортског центра са Спортском 
двораном од 2.11.2007. 

страна 23. 

121. Решење за вршење стручног надзора на извођењу радова на елект.на објекту Градњке 
тржнице Г.М. 
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122. Решење за вршење стручног надзора на извођењу радова на елект.на објекту Неурологије и 
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страна 4. 

123.Решење на име трошкова прославе 20 година Куће југословенсконорвешког друштва  страна 4. 
124 . Решење на име помоћи Драгићу Симовићу, поводом смрти сина  страна 5. 
125. Упозорење ЈП"Телевизији Г.Милановац  страна 56 
126. Решење за вршење струч.надзора на извођењу радова на објекту Градске тржнице  страна 6. 
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IZDAVA^: Општинска управа Gorwi Milanovac, 
Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, 

odgovorni urednik Драган Вучићевић, начелник Општинске управе општине Gorwi Milanovac. 
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