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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

163. 

На основу члана 41. став 1. тачке 1., 2., 4. и 8. 
Закона  о  локалној  самоуправи,  члана  49.  Статута 
општине  Горњи  Милановац,  и  на  основу  Закључка 
Владе  Републике  Србије  05  број  3515271/2007.  од 
07.09.2007.године,  Председник  општине  Горњи 
Милановац, дана 19.11.2007.године, доноси 

О Д Л У К У 

О УСТУПАЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ И ИЗВОЂЕЊУ 
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА СТРАНОМ ЛИЦУ У 

ЗЕМЉИ 

Члан 1. 

Уступа  се  извођење  и  завршетак  започетих 
грађевинских  радова  на  објекту  Спортске  дворане  са 
пословноспортским  анексом у Горњем Милановцу,  по 
систему  "кључ  у  руке",    Заводу  Г.Г.А.В  из Љубљање, 
Хубадова 8. 

Члан 2. 

Општина  Горњи  Милановац  поверава  послове 
извођења  и  завршетка  грађевинских  радова  на  објекту 
Спортске  дворане  са  пословноспортским  анексом 
извођачу радова Заводу Г.Г.А.В. из Љубљане у укупној 
површини  од  2.641,39  м2  у  Горњем  Милановцу  на 
кп.бр.40309  КО  Г.Милановац,  а  све  према  Пројектној 
документацији и дозволама надлежних министарстава и 
Владе Републике Србије. 

Члан 3. 

Вредност  преосталих  грађевинских  радова 
потребних за завршетак Спортске дворане са пословно 
спортским  анексом  а  чија  инвестиција  представља 
обавезу општине Горњи Милановац износи 1.089.347,05 
еура  које  ће  општина  са  годишњом  каматом  од  7,8% 
исплатити  Заводу  Г.Г.А.В.  из  Љубљане  у  26  једнаких 
месечних  рата  почев  од  29.11.2007.године,  као  и 
евентуалну затезну камату од 12% на годишњем нивоу. 

Члан 4. 

Општина  Горњи  Милановац  ће  уредност 
отплате ануитета из ове Одлуке обезбедити банкарском 
гаранцијом издатом од Војвођанске банке а.д. Нови Сад. 

Члан 5. 

Општина  Горњи  Милановац  ће  са  Заводом 
Г.Г.А.В.  из  Љубљане  закључити  Уговор  о  уступању 
инвестиционих  и  извођењу  грађевинских  радова  са 
страним лицем у земљи који ће чинити саставни део ове 
Одлуке. 

Члан 6. 

Уговор  из  претходног  става  доставити: 
Министарству  економије  и  регионалног  развоја 
Републике  Србије  и  Народној  банци  Србије  ради 
евидентирања и пријављивања посла са страним лицем. 

Члан 7. 

Ова Одлука  ступа на  снагу  даном доношења и 
исту  објавити  у  "Службеном  гласнику  општине Горњи 
Милановац". 

Број:1664916/07. 

ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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164. 

1.  Општина  Горњи  Милановац,  коју  заступа 
Председник  општине  Гдин  Дражимир 
Марушић (у даљем тексту: Уступилац радова) и 

2.  Завод  Г.Г.А.В.,  Хубадова  8.,  Љубљана,  кога 
заступа  директор Гдин 
Аљоша  Манфреда  (у  даљем  тексту:  Извођач 

радова), закључили су: 

ПРВУ ДОПУНУ УГОВОРА 
О УСТУПАЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ И 

ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
СТРАНОМ ЛИЦУ У ЗЕМЉИ 

Члан 1. 

У члану 4. Уговора о уступању инвестиционих 
и извођења грађевинских радова страном лицу у земљи 
бр.1664916.  од  19.11.2007.године  у  ставу  2.  иза 
речи:"године",  уместо  тачке  ставља  се  зарез  и  додају 
речи:"са  каматом  од  7,8%  на  годишњем  нивоу,  као  и 
евентуалну затезну камату од 12% на годишњем нивоу". 

У истом члану додаје се став 3. који гласи: 
"Уступилац  радова  ће  уредност  отплате 

ануитета из претходног  става овог Уговора  обезбедити 
банкарском  гаранцијом  Војвођанске  банке  а.д.  Нови 
Сад". 

Члан 2. 

Ова  допуна  Уговора  ступа  на  снагу  даном 
потписивања обе уговорне стране. 

У осталом делу Уговор остаје непромењен. 

Члан 3. 

Овај  Уговор  је  сачињен  на  српском  језику  у 
ћилиличној  и  латиничној  верзији  и  то  у  8  (осам) 
примерака, од којих су по 4 (четири) за сваку уговорну 
страну, и сваки ће се примерак сматрати оригиналом. 

Овај Уговор закључен је дана 6.12.2007.године, 
у Горњем Милановцу. 

УСТУПИЛАЦ РАДОВА 
ОПШТИНА ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 
г. Дражимир Марушић,ср. 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
ЗАВОД Г.Г.А.В. 
ЉУБЉАНА 

г.Аљоша Манфреда,ср. 

165. 

1.  Општина  Горњи  Милановац,  коју  заступа 
Председник општине Гдин Дражимир Марушић (у 
даљем тексту: Уступилац радова) и 

2.  Завод  Г.Г.А.В.,  Хубадова  8.,  Љубљана,  кога 
заступа  директор Гдин 
Аљоша  Манфреда  (у  даљем  тексту:  Извођач 

радова), закључили су: 

ДРУГУ ДОПУНУ УГОВОРА 
О УСТУПАЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ И 

ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
СТРАНОМ ЛИЦУ У ЗЕМЉИ 

Члан 1. 

Овом  допуном  Уговора  о  уступању 
инвестиционих  и  извођења  грађевинских  радова 
страном  лицу  у  земљи  бр.1664916.  од 
19.11.2007.године,  врши  се  усклађивање  уступања 
инвестиционих  и  извођења  грађевинских  радова 
страном лицу  у  земљи на  објекту Спортске  дворане  са 
пословно  спортским  анексом  у Горњем Милановцу,  са 
Закључком  Владе  Републике  Србије  05  бр.351 
5271/2007.  од  7.09.2007.године  и  Одлуком  о  уступању 
инвестиционих  и  извођења  грађевинских  радова 
страном  лицу  у  земљи, Председника  општине  бр.166 
4916/07. од 19.11.2007.године 

Члан 2. 

Члан  1.  Уговора  о  уступању  инвестиционих  и 
извођења  грађевинских  радова  страном  лицу  у  земљи, 
брише се, а члан 2. постаје члан 1. и тако редом. 

Члан 3. 

Члан  5.  Уговора  о  уступању  инвестиционих  и 
извођења  грађевинских  радова  страном  лицу  у  земљи 
мења се и гласи: 

"Извођач  радова  се  обавезује  да  заврши 
започету  изградњу  предметне  Спортске  дворане  са 
пословноспортским  анексом  најкасније  до  30.априла 
2008.године, по систему "кључ у руке". 

Извођач радова обавезује се да заврши започету 
изградњу  предметне  Спортске  дворане  са  пословно 
спортским анексом у складу са Пројектом и Решењем о 
одобрењу  за  изградњу  број:4063511105  од 
22.12.2006.године,  као  и  у  свему  према  договореној 
динамици радова, која чини саставни део овог уговора".
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Члан 4. 

У члану 7. Уговора о уступању инвестиционих 
и извођења грађевинских радова страном лицу у земљи, 
додаје се задња алинеја која гласи: 

" Потврда о извршеном евидентирању спољно 
трговинског  посла  Министарства  економије  и 
регионалног  развоја  бр.300351000356/200712.  од 
5.12.2007.године." 

Члан 5. 

Ова  допуна  Уговора  ступа  на  снагу  даном 
потписивања обе уговорне стране. 

У осталом делу Уговор остаје непромењен. 

Члан 6. 

Овај  Уговор  је  сачињен  на  српском  језику  у 
ћилиличној  и  латиничној  верзији  и  то  у  8  (осам) 
примерака, од којих су по 4 (четири) за сваку уговорну 
страну, и сваки ће се примерак сматрати оригиналом. 

Овај  Уговор  закључен  је  дана 
10.12.2007.године, у Горњем Милановцу. 

УСТУПИЛАЦ РАДОВА 
ОПШТИНА ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 
г. Дражимир Марушић,ср. 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
ЗАВОД Г.Г.А.В. 
ЉУБЉАНА 

г.Аљоша Манфреда,ср. 

166. 

2.  Општина  Горњи  Милановац,  коју  заступа 
Председник  општине  Гдин  Дражимир 
Марушић (у даљем тексту: Уступилац радова) и 

3.  Завод  Г.Г.А.В.,  Хубадова  8.,  Љубљана,  кога 
заступа             директор Гдин Аљоша Манфреда 
(у  даљем  тексту:  Извођач  радова),  закључили 
су: 

УГОВОР 
О УСТУПАЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ И 

ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
СТРАНОМ ЛИЦУ У ЗЕМЉИ 

(пречишћен текст) 

Дана  19.11.2007.године,  уговорне  стране  су 
закључиле  основни  уговор  о  уступању  инвестиционих 
извођења  грађевинских  радова  страном  лицу  у  земљи, 
док  су  прву  допуну  тога  уговора  закључили  дана 
6.12.2007. а другу допуну дана 10.12.2007.године. 

С тога уговорачи сматрају за потребно да након 
закључених допуна  сачине и  закључе пречишћен  текст 
Уговора  о  уступању  инвестиционих  извођења 
грађевинских радова страном лицу у земљи. 

Члан 1. 

Овим  уговором  Уступилац  радова  уступа 
извођење  и  завршетак  започетих  грађевинских  радова 
на  објекту  Спортске  дворане  са  пословноспортским 
анексом  у  Горњем  Милановцу  Извођачу  радова  из 
уговора  ближе  описаном  у  члану  1.  и  то  по  систему 
"кључ у руке". 

Члан 2. 

Предмет  уступања  је  завршетак  започете 
изградње  Спортске  дворане  са  пословноспортским 
анексом  у  укупној  површини  од  2.641,39 м2 у Горњем 
Милановцу, на кп.бр.40309 КО Горњи Милановац, а све 
према  овереној  пројектној  документацији  и  дозволама 
надлежних  министарстава  и  Владе  Републике  Србије, 
које  чине  саставни  део  овог  уговора,  заједно  са 
окончаним ситуацијама. 

Члан 3. 

Вредност  преосталих  грађевинских  радова 
потребних за завршетак Спортске дворане са пословно 
спортским  анексом,  а  чија  инвестиција  представља 
обавезу Уступиоца радова, износи 1.089.347,05 еура. 

Уступилац  радова  се  обавезује  да  износ  из 
претходног  става  исплати  Извођачу  радова  у  26 
једнаких  рата,  почев  од  29.11.2007.године,  са  каматом 
од 7,8% на годишњем нивоу,  као и  евентуалну затезну 
камату од 12% на годишњем нивоу. 

Уступилац радова ће уредност отплате ануитета 
из  претходног  става  овог  Уговора  обезбедити 
банкарском  гаранцијом  Војвођанске  банке  а.д.  Нови 
Сад. 

Члан 4. 

Извођач радова се обавезује да заврши започету 
изградњу  предметне  Спортске  дворане  са  пословно 
спортским  анексом  најкасније  до  30.априла 
2008.године, по систему "кључ у руке". 

Извођач радова обавезује се да заврши започету 
изградњу  предметне  Спортске  дворане  са  пословно 
спортским анексом у складу са Пројектом и Решењем о 
одобрењу  за  изградњу  број:4063511105  од 
22.12.2006.године,  као  и  у  свему  према  договореној 
динамици радова, која чини саставни део овог уговора. 

Члан 5. 

Извођач  радова  може  ангажовати  и  друге 
подизвођаче у земљи  за извођење грађевинских радова 
који  су  предмет  овог  уговора,  само  уз  сагласност 
Уступиоца радова. 

Члан 6. 

Закључењу овог уговора претходила су следећа акта: 
  Одлука  о  приступању  изградњи  спортске  хале  у 
Г.Милановцу  (30.10.1998.  Сл.гласник  бр.  6/9, 
30.10.1998. 
  Одлука  о  усвајању  урбанистичког  пројекта  за 
изградњу  спортских  објеката  у  комплексу  спортског 
центра у Г.Милановцу Сл.гласник бр.1/99)
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  Одлука  о  увођењу  самодоприноса  у  новцу  на 
подручју општине Г.Милановацбр. 40106645/05 
  Закључак Општинског  већа  на  седници  одржаној 
20.07.2006.годи 
не, бр 306692/06 
  Закључак  Председника  општине,  бр  306692/06, 
21.7.2006 
  Извод  из  записника  МЗ  Г.Милановац,  бр.  352  од 
04.09.2006. 
  Обавештење  Министарства  финансија,  бр.01100 
469/200608,  8.9.2006.  да  се  инвеститор  и  извођач  не 
бирају по процедурама Закона о јавним набавкама. 
  Записник  о  увођењу  у  посед  ради  изградње 
спортске дворане, бр. 1463289/06 од 19.09.06. 
  Сагласност Министарства за капиталне инвестиције 
о  уређењу  простора  за  изградњу  спортске  хале  у 
Г.Милановцу, бр.350011616/200610 од 19.10.2006. 
  Акт  о  урбанистичким  условима  за  изградњу 
спортске  хале  на  КП  бр.40309,  бр.4063502081  од 
26.10.06. године 
  Решење  о  одобрењу  за  изградњу,  бр.4063511105 
од 22.12.06. године 
  Пријава  почетка  извођења  грађевинских  радова, 
бр.4063511105/06 од 25.12.06. године 
  Одобрење  Министарства  финансијаУправа  за 
трезор  да  се  општина  Г.Милановац  може  задужити  за 
финансирање  капиталних  инвестиција,  бр.40100 
00134/200706. од 30.01.07. 
  Решење  Председника  општине  о  приступању 
поступку  прибављања  непокретности  у  државној 
својини бр 1463214/07 од 19.03.2007., 
  Сагласност  Министарства  финансија  РС  бр.401 
1363/2007001003. од 25.06.2007. за отварање девизног 
рачуна код пословне банке 
  Мишљење  Републичког  јавног  правобранилаштва 
бр. М170/07 од 10.04.2007., 
  Мишљење  Републичког  секретаријата  за 
законодавство бр.3510104/200701 од 17.05.2007 и 
  Мишљење  Мин.финансија  РС  08  бр.351012/2007 
од 28.06.2007. 
  Предлог  закључка  Републичке  дирекције  за 
имовину Влади РС 04 бр.35151/2007, од 23.08.2007. 
  Закључак  Владе  РС  бр.  05.бр.3515271/2007.  од 
7.09.2007. да се у својину Републике Србије а за потребе 
општине Г.Милановац прибави непокретност Спортске 
дворане са пословно спортским анексом, 
  Обавештење  Војвођанске  банке  а.д.  Нови  Сад,  о 
спровођењу поступка  за  издавање  банкарске  гаранције 
од 5.11.2007.године 
  Обавештење Председнику  општине Министарства 
финансија  
Управе за трезор  3510100002/200706. од 14.11.2007. 
о издавању банкарске гаранције 
  Потврда  о  пријему  документације  Одељења  за 
урабнизам и комунално  стамбене послове, бр.406351 
1105, 15.11.2007. 

Члан 7. 

На овај Уговор примењује се материјално право 
државе Србије. 

Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  сви 
неспоразуми  који  настану  из  овог  Уговора  и  поводом 
њега реше на пријатељски начин. 

У  случају  да  се  спор  не  може  решити  на 
пријатељски начин у разумном року, странке  уговарају 
надлежност  спољно  трговинске  арбитраже  при 
Привредној комори Србије у Београду, која ће коначно 
решити спор. 

Странке су сагласне да се у поступку и примени 
Правилника  Спољнотрговинске  арбитраже  при 
Привредној комори у Београду. 

Члан 8. 

Овај  уговор  је  сачињен  на  српском  језику  у 
ћилиличној  и  латиничној  верзији  и  то  у  8  (осам) 
примерака, од којих су по 4 (четири) за сваку уговорну 
страну, и сваки ће се примерак сматрати оригиналом. 

Овај  Уговор  закључен  је  дана 
10.12.2007.године, у Горњем Милановцу. 

УСТУПИЛАЦ РАДОВА 
ОПШТИНА ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 
г. Дражимир Марушић,ср. 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
ЗАВОД Г.Г.А.В. 
ЉУБЉАНА 

г.Аљоша Манфреда,ср. 

167. 

Manfreda sportski objekti 
Zavod G.G.A.V. 
Ljubljana, Slovenija 
tel: +386 1 565 40 64                             Opština Gornji 
Milanovac 
fax:+386 1 565 40 54                             PREDSEDNIK 
OPŠTINE 
e:mail:a.manfreda@siol.com                  g.Dražimir 
Marušić 

datum: 05.11.2007. 

PISMO O NAMERAMA 

Ovim pismom o namerama  izražavamo našu nameru 
po  odprodaji  poslovnog  aneksa  na  objektu  sportskog 
poslovnom komplesku u sportskom centru u Gornjem 
Milanovcu. 

Izražavamo,  zbog  funkcionalnosti  i  budućeg 
poslovanja  te  upotrebe  sportske  dvorane  i  poslovnog 
aneksa,  našu  spremnost  prepustiti  upravljanje 
kompletnim objektom opštini Gornji Milanovac. 

Na  taj  način  objekat  sportskog  kompleksa  može 
funkcionirati  kao  celina,  a  isto  tako  smatramo,  da  je 
puno bolje, da samim našim prisustvom kao delomični
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vlasnici  ne  remetimo  poslovanje  te  upotrebu  celog 
sportskog centra sa svim igralištima i objektima. 

U  koliko  opština  Gornji  Milanovac  podupre  naše 
namere  mogli  bismo  pristupiti  dogovorima  oko 
odprodaje i daljeg funkcionisanja samog objekta. 

Isto  tako  izražavamo  i  dalje  našu  spremnost,  koja  je 
bila  dogovorena  i  podpisana  u  dogovoru  o 
dugogodišnjoj  saradnji,  da  svim  našim  znanjem  te 
stručnostju/vlastitom  te  stranom/pomognemo,  da 
poslovni aneks počne sa poslovanjem. 

Puno pozdrava 
Direktor: 
Aljoša Manfreda,ср. 

168. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:16665/07 
10. 12. 2007. ГОДИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

САВЕТУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
  председнику Савета – 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДМЕТ: Иницијатива и предлог за откуп започетог 
Објекта пословноспортског анекса при 
спортској хали у Г.Милановцу 

Општина Горњи Милановац и Месна заједница 
Г.Милановац  заједничким  средствима  финансирају 
изградњу  спортске  хале  у  Г.Милановцу  површине 
2.641,39 м2 и са словеначким предузећем Завод Г.Г.А.В 
из Љубљане,  ул. Хубадова  бр.8 закључили  су  уговор  о 
заједничкој  инвестицији  број  16649  од  2.  08.  2006. 
године по ком уговору овај страни партнер је у обавези 
да  поред  спортске  дворане  за  потребе  општине 
Г.Милановац,  као  суинвеститор,  изгради  пословно 
спортски анекс  укупне површине 744 м2 који би био  у 
његовом  власништву.  Све  потребне  сагласности,  како 
пројектне,  тако  и  правне  дате  су  од  надлежних 
министарстава и Владе Републике Србије. 

Радови на изградњи хале су одмакли и тренутно 
су  у  фази  покривања,  док  су  радови  на  изградњи 
пословноспортског  анекса  изведени  само  у  обиму 
темеља  и  бетонских  стубова  за  ношење  крова.  Ово  из 
разлога  што  страни  партнер  због  политичких 
несугласица  у Скупштини општине Горњи Милановац, 
што  је  вама  познато,  није  био  у  позицији  да  добије 
банкарску  гаранцију  због  нестабилности  општине 
Горњи Милановац  као  суинвеститора.    Из  тих  разлога 

страни партнер  је  понудио  општини Г.Милановац да  у 
овој  фази,  дакле,  (изграђени  само  темељи  и  носачи 
стубова) откупи овај део изграђене непокретности и да 
заврши  спортску  халу  са  анексом  као  стопостотним 
власником и да се као таква укњиижи. 

Имајући  у  виду  степен  изграђености  анекса  и 
финансијске  могућности  Општине  и  Месне  заједнице 
Г.Милановац,  као  и  сагласности  Владе  Републике 
Србије  сматрам  да  је  ово  прави  моменат  и  да  се  на 
најјефтинији  могући  начин  страни  суинвеститор 
исплати  за  све  своје  до  сада  изведене  и  укњижене 
радове на анексу и да Општина Г.Милановац са Месном 
заједницом исту заврши за сопствене потребе. 

На  тај  начин  би  се  развршила  сва  спорна 
питања  економичности  издржавања  будуће  спортске 
дворане  и  управљања  истом,  а  општина  и  град  би 
добили  и  комерцијални  део  овог  објекта  који  би  у 
многоме поспешио функционисање спортске дворане. 

Молим  Савет  да  се  изјасни  о  мом  предлогу  у 
што краћем року и да ме писано обавести. 

С поштовањем, 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

169. 

Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број:75. 
13.12.2007.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 гдину Дражимиру Марушићу  

ПРЕДМЕТ: Извод из Записника. 

На  седници  Савета  Месне  заједнице  Горњи 
Милановац,  одржаној  12.12.2007.године,  по  2.  тачки 
дневног  реда  разматран  је  Извештај  о  изведеним 
радовима  на  спортској  хали,  као  и  Иницијатива  и 
предлог  председника  општине  Горњи  Милановац  за 
откуп  започетог  објекта  пословноспортског  анекса  и 
Спортској хали у Горњем Милановцу. 

Савет  Месне  заједнице  после  вођене  расправе 
по овој тачки дневног реда донео је следеће: 

О Д Л У К Е 

 Усваја  се Извештај  о  изведеним радовима на 
спортској  хали,  пренетим  средствима  самодоприноса 
Месне заједнице, и обавези Месне заједнице да до краја
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текуће  2007.године  пренесе  преостала  средства  у 
висини 50% укупно оствареог прихода самодоприноса, 

  У  потпуности  се  прихвата  Иницијатива  и 
предлог  Председника  општине  Горњи  Милановац  за 
откуп  започетог  анекса   Спортске  хале  у површини од 
744 м2. 

Савет Месне  заједнице  предлаже Председнику 
општине  Горњи  Милановац,  да  се  припреми  стручни 
извештај  који  ће  прецизно  обухватити  досадашња 
улагања страног лица као и процену будућих улагања за 
откуп наведеног анекса у што краћем року. Савет Месне 
заједнице  је проценио, да сада  јесте повољан тренутак, 
када  треба  откупити  анекс  у  циљу  економичног  рада 
будуће  Спортске  хале.  Овим  откупом,  изградњом  и 
једног  и  другог  објекта,  омогућава  се  у  потпуности 
коришћење простора свим нашим грађанима за потребе 
спорта, рекреације и других садржаја. 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

СЕКРЕТАР 
Радојица Савић,ср. 

170. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:16665/07. 
13.12.2007.год. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу члана 41. став 1. тачка 2., 4., 7. и 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.9/02, 
33/04, 135/04 и 62/06) и члана 49. став 1. тачка 2., 4., 7. и 
8.  Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник 
општине Г.М.,бр.4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06), Одлуке 
Савета  Месне  заједнице  Горњи  Милановац,  бр.75.  од 
13.12.2007.године, а по разматраној иницијативи Завода 
Г.Г.А.В.Љубљана,  од  5.11.2007.године,  у  смислу  члана 
14.  Основног  уговора  о  заједничкој  инвестицији 
Спортског  центра  са  спортском  двораном  и  пословно 
спортским  анексом  (пречишћен  текст),  Председник 
општине  Горњи  Милановац,  дана  13.12.2007.године, 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

I    ДА  СЕ  изврши  отпкуп  започетог  анека 
Спортске хале у Горњем Милановцу, на коме су до сада 
изведени радови у складу са основним пројектом и да се 
у  складу  са  Закључком  Владе  Републике  Србије  05 
бр.3513271/2007.  од  7.09.2007.године  и  овај  део 
непокретности  прибавити  у  власништво  Републике 
Србије,  а  за  потребе  општине Горњи Милановац и  као 
такав укњижи у јавне књиге. 

II  Процену до сада изведених радова као и до 
сада  плаћених  од  стране  Завода  Г.Г.А.В.Љубљана, 
извршиће стручна комисија у саставу: 

1.  Миодраг  Дамњановић,  дипл.арх.  из 
Г.Милановца, за председника, 

2.  Радојица  Савић,  секретар  МЗ  Г.Милановац, 
за секетара, а чланови: 

3.  Снежана  Смиљанић,  в.д.директора  ЈП  за 
изградњу општине, 

4.  Јасмина  Ћосић,  дипл.инг.грађ.  из 
Г.Милановца, 

5.  Томислав  Јоксић,  начелник  Одељења  за 
привреду и финансије, 

сви  испред  општине  Горњи  Милановац,  а 
испред Завода Г.Г.А.В.Љубљана, 

6. Милан Мрђа,  представник  Завода  за  Србију 
из Београда, 

7. Драган Томашевић, адвокат из Г.Милановца, 
пуномоћник Завода Г.Г.А.В.Љубљана, у Г.Милановцу, 

III    Задатак  Комисије  је  да  изврши  наведену 
процену  и  у  писаној  форми  исту  преда  Председнику 
општине,  најкасније  до  28.12.2007.године,  као  и  нацрт 
уговора о прибављању ове непокретности. 

IV  Трошкови рада Комисије сносиће општина 
Горњи  Милановац,  за  своје  представнике,  а  Завод  за 
своје. 

V    Ово  Решење  ступа  на  снагу  даном 
доношења  и  биће  објављено  у  "Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср, 

171. 
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. 
Vojvodjanska Banka a.d. Novi Sad, Srbija 
upoznata je sa Ugovorom o ustupanju
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investicionih i izvodjenje gradjevinskih 
radova stranom licu u zemlji zakljucenog 
19.11.2007. ( u daljem tekstu 
''Ugovor'')  , kao i  Prvom Dopunom 
Ugovora o ustupanju investicionih i 
izvodjenje gradjevinskih radova stranom 
licu u zemlji zakljucenog dana 
06.12.2007. ( u  daljem tekstu 
''Dopuna'') izmedju Opstine Gornji 
Milanovac,Republika Srbija, kao 
Ustupilac radova ( dalje u tekstu 
''Ustupilac radova  '' ) i Zavoda 
G.G.A.V Ljubljana, Slovenija , kao 
Izvodjac radova ( dalje u tekstu '' 
Izvodjac radova ''). 
. 
U skladu sa Clanom 4. Ugovora  i Clanom 
1. Dopune Ustupilac radova  se obavezuje 
da iznos od EUR 1.089.347,05 uvecan za 
ugovorenu kamatnu  stopu  od 7,8 posto 
p.a.  otplati  u 26 
mesecne rate,  sa tim da prva dospeva 
29.11.2007. a poslednja 29.12.2009. i to 
u skladu sa Otvorenim stavkama 
investicije sportske dvorane u Gornjem 
Milanovcu  od 07.11.2007. 
Na zahtev naseg klijenta, Opstina Gornji 
Milanovac, i shodno 
Clanu 1. Dopune ,   mi Vojvodjanska 
banka a.d. Novi Sad , sa 
sedistem u 21000 Novi Sad, Trg Slobode 
7, Republika Srbija, neopozivo 
garantujemo placanje svakog iznosa do 
maksimalnog iznosa  u visini od : 
. 
EUR 1.186.532,85 
(slovima : EUR 
jedanmilionstoosamdesetSesthiljadapetsto 
tina 
tridesetdva  i 85/100) 
. 
uvecan za eventualni iznos zatezne 
kamate u visni od 12 posto p.a. po 
prijemu Vaseg prvog pismenog poziva za 
placanje, u kojem navodite : 
. 
. da ste Vi Izvodjac radova  izveli 
radove u svemu prema citiranom Ugovoru i 
Dopuni , . 
. da Ustupilac radova  nije pravovremeno 
izmirio svoju obavezu placanja, uz 
prezentaciju  potpisanog primopredajnog 
zapisnika koji ce biti po svakoj 
zakljucenoj situaciji potpisan od strane 
Ustupioca radova  i Izvodjaca radova. 
. 
Vas poziv za placanje mora da nam bude 
poslat  preko jedne prvorazredne Banke , 
koja ce potvrditi da potpisnici na 
pozivu za placanju su pravno obavezujuci 
za Vas . 
. 
Izvodjac radova  moze ovu   garanciju 
preneti    na NLB 

Interfinanz, Cirih , koji ce nas 
obavestiti o cesiji uz prezentaciju 
potpisanog primopredajnog zapisnika, 
koji ce biti po svakoj zakljucenoj 
situaciji potpisan od strane Ustupioca 
radova i Izvodjaca radova . 
. 
Sa svakim placanjem po ovoj garanciji 
nasa se obaveza automatski umanjuje. 
. 
Ova garancija   vazi  do 31.12.2009 
godine , kada se u potpunosti 
i automatski gasi i treba da nam bude 
vracena kao nevazeca posle tog datuma. 
. 
Mi cemo biti oslobodjeni bilo kakve 
obaveze  po ovoj garanciji ukoliko vas 
pismeni zahtev i vasa pismena potvrda ne 
budu u nasem posedu do tog datuma, bez 
obzira da li ce nam ovaj dokument biti 
vracen kao nevazeci ili ne. 
. 
Ova garancija potpada pod Jednoobrazna 
pravila za garancije na poziv, 
Publikacija NO. 458 MTK. 
. 
VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD 
:72:Molimo Vas da bez obaveza po Vas i 
bez troskova po nas prosledite 
garanciju krajnjem korisniku. 
Unapred se zahvaljujemo na 
saradnji. 
S postovanjem, Trade finance 
Sent to APPLI "MPLC" on 13/12/07 at 

14:47:08 
Session Nr 0275 Sequence Nr 000001 

Result: APPLI Ack 
By SYSTEM : Completed in rp [EPLC]; On 

Processing by Function AI_to_APPLI with 
result Success;(Rule:DEFAULT_RULE,0) 

172. 

УГОВОР 
О ИЗДАВАЊУ ДЕВИЗНЕ ПЛАТИВЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Закључен у Чачку дана 13.12.2007.године између: 

ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ а.д. НОВИ САД, ФИЛИЈАЛА 
ЧАЧАК (у даљем тексту:Гарант) 

ОПШТИНЕ  ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ,  Таковска  бр.2., 
М.Б.07175221 (у даљем тексту: Тражилац гаранције) 

Члан 1. 

На  захтев  Тражиоца  гаранције  и  сходно 
предлогу  одлуке  Кредитног  одбора  филијале  Чачак
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бр.328 од 16.11.2007.године предлога одлуке Кредитног 
одбора  Банке  бр.02.260/1  од  16.11.2007.године  и 
Одлуке Извршног  одбора  Војвођанске  банке  а.д.  Нови 
Сад  број  0110774  од  21.11.2007.године  Гарант  се 
обавезује  да  након  потписивања  овог  Уговор  изда 
девизну плативу гаранцију на износ 

1.186.532,85 Еура 
(словима:једанмилионстоосамдесетшестхиљадапетстотр 
идесетдваеура и 85/100) увећан за износ затезне камате 

у висини од 12% годишње. 

Гаранција из става 1. овог члана издаје се у корист Ино 
партнера Завода Г.Г.А.В. Љубљана Словенија, за уредно 
измирење  обавеза,  по  уговору  бр.1664916  од 
19.11.2007.године и прве допуне уговора бр.1664916 
1. од 6.12.2007.године. 
Гаранцијом из става 1. овог члана Гарант се обавезује да 
ће  платити  сваки  износ  или  износе  који  не  прелазе 
гарантовану  суму,  по пријему првог позива Корисника 
гаранције у писменој форми и писмене потврде да то  у 
прописаном року није учинио Тражилац гаранције. 
Гаранција која је предмет издавања је састани део овог 
Уговора. 

Члан 2. 

Рок  важности  гаранције  из  члана  1.  Уговора  је 
31.12.2009.године. 
После  истека  наведеног  датума  из  става  1.  овог  члана 
гаранција  се  гаси,  аутоматски и  потпуно,  независно од 
враћања документа. 
Сагласно  томе,  позив  за  плаћање  по  овој  гаранцији 
Гарант мора примити најкасније тог датума или пре пре 
тог датума. 
Без  обзира  на  престанак  важности  гаранције  Гаранта 
према  Кориснику,  обавезе  Тражиоца  гаранције  према 
Гаранту  преузете  овим  уговором,  остају  на  снази  до 
потпуног измирења. 

Члан 3. 

Тражилац гаранције се обавезује: 
  да  уредно  извршава  своје  обавезе  преузете 

овим Уговором,  као  и  да  сноси  све  ризике  проистекле 
по овом послу, 

 да цео посао везан    за реализацију плаћања у 
целини обави преко Банке, 

  да  сав  будући  девизни  прилив  усмери  преко 
Војвођанске банке а.д. Нови Сад, 

  да  платни  промет  у  динарима    обавља преко 
рачуна Војвођанске банке а.д. Нови Сад, 

  да  укључи  Консолидовани  рачун  трезора  са 
депозитом код Војвођанске банке. 

Члан 4. 

Тражилац  гаранције  се  обавезује  да  обезбеди  девизно 
покриће за плаћање према иностранству 5 дана пре рока 
доспећа обавезе. 
У случају да Гарант буде позван да плати по гаранцији, 
Тражилац  гаранције  се  обавезује  да  обезбеди  девизно 
покриће на рачун Гаранта, најкасније 2 дана по позиву, 
као  и  да  испостави  уредан  налог  за  плаћање  према 
иностранству. 

Члан 5. 

У  случају  да  Тражилац  гаранције  не  обезбеди  девизна 
средства  из  претходног  члана,  дужан  је  да  на  позив 
Банке  положи  динарска  средства  у  висини  двоструке 
динарске  противвредности  по  продајном  курсу  на  дан 
полагања  која  ће  служити  као  обезбеђење  све  до 
извршења девизне обавезе. 
Полагање динарских средстава из става 1. овог члана не 
ослобађа  Тражиоца  гаранције  девизне  обавезе.  На  ова 
динарска средства Банка не плаћа камату. 

Члан 6. 

Тражилац  гаранције  се  обавезује  да  плати  Гаранту 
накнаду  за  обраду  захтева  у  висини  0,6%  од  укупног 
износа гаранције, једнократно унапред. 
Тражилац  гаранције  се  обавезује  да  плати  Гаранту 
накнаду за издавање гаранције у висини 0,4% од износа 
гаранције, квартално унапред. 
Накнаде из претходна два става се обрачунавају на дан 
издавања  гаранције,  у  динарској  противвредности 
рачунато по средњем курсу за девизе на дан обрачуна. 

Члан 7. 

Све  стварне  трошкове  издавања  гаранције,  евентуалне 
курсне  разлике,  као  и  друге  трошкове  проистекле  по 
овом послу сноси Тражилац гаранције. 

Члан 8. 

Уколико  Тражилац  гаранције  не  изврши  своје  обавезе 
из  одредаба  овог  Уговора  у  року,  платиће  Гаранту 
камату  на  сва  доспела  потраживања  почев  од  дана 
њихове доспелости до дана плаћања по стопи утврђеној 
актима Пословне политике Банке. 

Члан 9. 

На  сва  доспела,  а  не  измирена  потраживања  од 
Тражиоца  гаранције  Гарант  ће  зарачунавати  затезну 
камату  од  моманта  настанка  доспелости  обавезе  па  до 
измирења исте. 

Члан 10. 

Смањење  обавеза  плаћања  из  овог  Уговора  вршиће  се 
само на основу писменог извештаја. 
Гарантовани  износ  биће  умањен  за  износ  сваког 
појединачног плаћања које Тражилац гаранције изврши 
у корист инопартнера. 
Тражилац  гаранције  је  дужан  да  извести  Гаранта  о 
евентуалној  немогућности  измирења  обавеза  по 
гаранцији, најмање пет дана пре доспећа плаћања. 

Члан 11. 

Пре  издавања  гаранције  из  члана  1.  овог  Уговора, 
Тражилац гаранције  се  обавезује да на име обезбеђења 
измирења  својих  обавеза  из  овог  Уговора  преда 
Гаранту: 

  Неопозиво  уговорно  овлашћење  за 
реализацију налога за наплату (1 ком),
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  10  блако  сопствених  трасираних меница  "без 
протеста"  и  "без  обавештења",  која  покрива  износ 
гаранције  увећано  за  припадајуће  трошкове,  са 
овлашћењем за реализацију менице на наплату. 

Гарант  има  право  да  примљене  инструменте  уредне 
наплате  из  претходног  става,  на  основу  овлашћења 
Тражиоца  гаранције,  попуни  доспелим  износима 
неизмирених обавеза по овом Уговору и поднесе их на 
наплату пословним банкама и НБС. 
У  случају  да  се  примљена  уговорна  овлашћења  за 
реализацију налога за наплату, из става 1. овог члана не 
могу реализовати услед престанка њиховог важења или 
из  других  разлога  сагласно  законским  прописима, 
Тражилац  гаранције  је  обавезан  да  у  року  од  5  дана 
обезбеди даљу наплату својих обавеза по овом уговору 
инструментима које Гарант одреди. 
Уколико  Гарант  искористи  инструменте  уредне 
наплате, Тражилац гаранције је обавезан, да Гаранту на 
његов писмени захтев достави одговарајући број нових 
инструмената уредне наплате које одреди Гарант у року 
од пет дана од пријема захтева. 
У  случају  да  Тражилац  гаранције  не  изврши  своје 
обавезе из  овог члана,  наредног радног дана по истеку 
наведених  рокова  све  обавезе  Тражиоца  гаранције 
према  Гаранту  сматраће  се  доспелим  и  Тражилац 
гаранције је дужан да их измири у року од пет дана. 

Члан 12. 

Тражилац  гаранције  је  дужан  да  изврши  регистровање 
посла  код Народне  банке  Србије  након  чега  ће  Гарант 
издати гаранцију. 

Члан 13. 

Тражилац  гаранције  се  обавезује  да  благовремено,  а 
најдоцније у року од 3 дана од настале важеће промене 
обавести  Гаранта  о  промени  лица  овлашћених  за 
заступање  и  потписивање,  промени  облика  правног 
лица, статусној промени или било којој другој промени 
која утиче на право и могућност Гаранта да се, у целини 
и  делимично,  наплати  од  тражиоца  гаранције  и  да 
достави  нова  овлашћења  менице  или  друга  средства 
измирења обавеза и обезбеђења према Гаранту по овом 
Уговору, које Гарант буде захтевао. 

Члан 14. 

Тражилац  гаранције  је  обавезан  да  редовно  доставља 
Гаранту  билансе  и  извештаје  и  даје  додатне 
информације  које  затражи  Гарант  и  увид  у  књиге  и 
документа, као и другу захтевану документаицју. 
Тражилац  гаранције  је  сагласан  да  Гарант  доставља 
Народној  банци  Србије  податке  ради  укључивања  тих 
података  у  Кредитни  информациони  систем  Народне 
банке Србије сагласно Упутству о подацима које банке 
и друге финансијске организације достављају Народној 
банци  ради  укључивања  тих  података  у  Кредитно 
информациони систем Народне банке Србије. 

Члан 15. 

За  све  остало  што  овим  Уговором  није  предвиђено, 
примењиваће  се  позитивни  законски  прописи  и  акта 
Пословне политике Банке.

Члан 16. 

За  случај  евентуалног  спора  поводом  овог  Уговора, 
уговорне стране ће покушати да спор реше споразумно. 
Ако  то  не  буде  могуће,  уговорне  стране  уговарају 
надлежност Суда у Чачку.

Члан 17. 

Овај  Уговор  сачињен  је  у  2  (два)  истоветна  примерка, 
по 1 (један) за сваку уговорну страну. 

ЗА ТРАЖИОЦА 
ГАРАНЦИЈЕ 

ЗА ГАРАНТА 

173. 

У Г О В О Р 
браварски радови на објекту „Градска тржница“ у 

Горњем Милановцу 

Закључен  3. децембра 2007.године 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1.  ОПШТИНА  ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ, 
Горњи  Милановац,  Таковска  2,  коју 
заступа  председник  опшштине 
Дражимир Марушић,  као  инвеститор  (у 
даљем тексту: Инвеститор ), 

2.  Самостална  занатска  радња  „АЛК 
МОНТАЖА“,  Горњи  Милановац, 
Војводе  Петра  Бојовића  бр.15,  коју 
заступа директор Иван Лазић, као извођача 
радова (у даљем тексту: Извођач). матични 
број: 56818278, ПИБ 103727894. 

Члан 1. 
Предмет уговора 

Предмет  уговора  су  браварски  радови  на  објекту  за 
продају намирница „Градска тржница“ која се налази на 
Зеленој  пијаци    у  Горњем  Милановцу  у  свему  према 
понуди,    бр.  2332,  од    20.11.2007.године,  заведене  код 
Наручиоца,  која је саставни део овог уговора. 

Члан 2. 

Вредност уговорених радова
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Вредност уговорених радова из чл.1. овог уговора према 
опису  количинама  и  ценама  из  понуде  бр.  2332,  од 
20.11.2007.године  које  су  у  количинама  прихваћене  од 
стране  Инвеститора  и  чине  саставни  део  овог  уговора 
износи  1.686.949,00  динара  без  ПДВ 
(једанмилионшестоосамдесетшестхиљададевесточетрде 
сетдевет),односно1.990.600,00  динара 
(једанмилиондевестодеведесетхиљадашестотина),  са 
ПДВом. 
Коначна  вредност  изведених  радова  утврдиће  се  по 
завршетку  радова,  на  основу  стварно  извршених 
количина и уговорених јединичних цена по позицијама 
из предмера и предрачуна. 
Количина  радова  ће  се  евидентирати  грађевинском 
књигом Извођача. 
Уколико  се  у  току  извођења  радова  јави  потреба  за 
накнадним радовима који нису предвиђени предмером и 
предрачуном,  обрачун  тих  радова  извршиће  се  по 
ценовнику Извођача, по ценама на дан извођења радова. 
Вишкови  радова  ће  се  обрачунати  према  уговореним 
ценама. 
Извођач радова се обавезује да све позиције из предмера 
и предрачуна изведе по  јединичним ценама из  понуде. 
Јединичне цене се неће мењати до завршетка радова из 
предмета овог уговора. Евентуална разлика у цени неће 
бити  призната  од  стране Наручиоца.  Извођач  је  дужан 
да  накнадне  радове  изведе  по  допунској  понуди  уз 
приложени доказ цена рада и материјала по калкулацији 
са којом се Наручилац сагласи. 

Члан 3. 

Начин и услови плаћања 

Наручилац  је  у обавези да уговорени однос из члана 1. 
овог уговора плати на следећи начин: 

  аванс  у  износу  од  50%,  што  износи  995.300,00 
динара  од цене  са ПДВ, на  текући рачун Извођача 
бр. 290779247 – Универзал банка. 
остатак  од  уговорене  вредности биће исплаћен по 
испостављању  привремених  ситуација  и  окончане 
ситуације. 

Члан 4. 

За  извођење  радова  из  чл.1.  овог  уговора  одређују  се 
следећи рокови: 

  ПОЧЕТАК  РАДОВА:    одмах  по  закључењу 
уговора и уплати аванса; 

  ЗАВРШЕТАК  РАДОВА:  15  дана  од  дана 
уплате аванса. 

Продужетак  овог  рока  може  се  прихватити  уколико 
наступе  било  какве  околности  које  онемогућавају 
извођење  радова  за  које  није  одговоран  извођач  или 
наступе временске непогоде или  Наручилац не изврши 
своје обавезе. 

Члан 5. 

Права и обавезе извођача 

Извођач је дужан: 

  да  изврши  радове  према  понуди  од 
20.11.2007.године, 

  да  уговорене  радове  изведе  стручно  и 
квалитетно, у складу са техничким прописима и 
стандардима  у  грађевинарству    који  важе  за 
предметне радове, 

  да изведе радове у уговореном року, 
  да гарантује за квалитет изведених радова, 
  да  води    грађевински  дневник,  грађевинску 

књигу  и    исте  доставља  на  увид  и  оверу 
Надзорном органу, 

  да  поступа  по  примедбама Наручиоца  који  се 
односе на квалитет извршења посла и накнадне 
радове  у складу са важећим прописима и овим 
Уговором, 

  да  обезбеди  градилиште  у  циљу  заштите 
запослених  и  заштите  пролазника,  у  складу  са 
законом, 

  да  накнадне  и  вишкове  радова  изводи  уз 
писмену сагласност Надзорног органа. 

Члан 6. 

Права и обавезе Наручиоца 

Наручилац је дужан: 
  да  уведе  Извођача  у  посао,  што  подразумева 

предају објекта  на којем ће се изводити радови 
као и предају техничке документације, 

  да изврши плаћање сходно чл.3. овог уговора и 
  да омогући несметано извођење радова. 

Члан 7. 

Наручилац  има  право  да  врши  стручни  надзор  над 
радовима  Извођача  и  да  на  тај  начин  контролише 
квалитет  изведених  радова  и  употребљеног  материјала 
као и ток радова и испостављање ситуације извођача. За 
вршење  надзора  на  извођењу  радова  Инвеститор 
именује Миодрага Дамњановића, дипл.инг.архитектуре. 

Члан 8. 

Извођач  радова  не  може  да  уведе  подизвођача  или  да 
подизвођачу  повери  целокупан  посао  без  писмене 
сагласности наручиоца посла. 

Члан 9. 

Гарантни рок за квалитет изведених радова  је 2 године 
од дана извршене примопредаје изведених радова. 
У  току  гарантног  рока  извођач  радова  је  дужан  да 
уклони све недостатке које су последице његовог рада и 
то  на  први  писмени  позив  наручиоца  у  најкраћем 
могућем року. 

Члан 10. 
Примопредаја радова 

Извођач  се  обавезује  да  по  завршетку  радова  писмено 
обавести наручиоца да су радови завршени. 
Примопредаја  изведених  радова  извршиће  се  одмах 
након  завршетка  радова  сачињавањем  одговарајућег
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Записника између овлашћених представника  уговорних 
страна. 

Члан 11. 

Наручилац  задржава  право  једностраног  раскида 
уговора  уколико  се  извођач  не  придржава  уговорене 
динамике извођења радова. 

Прелазне одредбе 
Члан 12. 

Уколико  извођач  неизведе  предметне  радове  у  оквиру 
рока  наведеног  у  уговору  инвеститор  ће  зарачунати 
пенале  у  ком  износу  ће  умањити  уговорену  цену  и 
исплату.Пенали ће  се  обрачунати  у  висини  од  0,2% од 
уговорене вредности посла за сваки дан закашњења. 
Укупан  износ  умањења  на  основу  пенала  услед 
закашњења може износити 5% од уговорене вредности. 

Завршне одредбе 
Члан 13. 

Уговор  ступа  на  снагу  даном  потписивања  уговора  од 
стране представника уговорних страна. 

Члан 14. 

За све што није регулисано овим уговором важе одредбе 
Закона о облигационим односима. 

Члан 15. 

Евентуалне  спорове  који  наступе  у  реализацији  овог 
уговора  уговарачи  ће  решавати  споразумно.  У 
супротном спор ће се решавати пред надлежним судом. 

Члан 16. 

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих 
су два за Извођача радова, а два за  Наручиоца. 

ИНВЕСТИТОР: 
Општина Горњи 
Милановац 

ПРЕДСЕДНИК 
Дражимир Марушић,ср. 

ИЗВОЂАЧ: 
„АЛКМОНТАЖА“ 

ДИРЕКТОР 
Иван Лазић,ср. 

174. 

У Г О В О Р 
постављање електроинсталација на објекту 
„Градска тржница“ у Горњем Милановцу 

Закључен 05.12.2007 године између: 

1.Општине Горњи Милановац, Горњи Милановац, 
Таковска 2, коју заступа председник општине 
Дражимир Марушић, као инвеститор ( у даљем тексту: 
Инвеститор) и 

2.Друштва  за  пројектовање,  промет  и  услуге  д.о.о. 
„Луминариа“,  Чачак,  Девет  Југовића  20/1,кога  заступа 
директор  Горан Милованковић  као  извођача  (у  даљем 
тексту:  Извођач).  ПИБ  102798363,  матични  број 
17494929 

Члан 1. 

Предмет уговора 

Предмет  Уговора  је  постављање 
електроинсталација  на  објекту    за  продају  намирница 
„Градска  тржница“  која  се  налази на зеленој  пијаци    у 
Горњем  Милановцу  у  свему  према  предмеру  и 
предрачуну  из  понуде  бр.  2219  од  13.11.2007.године, 
заведене  код  Инвеститора,  која  је  саставни  део  овог 
уговора. 

Члан 2. 

Вредност уговорених радова 

Вредност уговорених радова из чл.1. овог уговора према 
опису  количинама  и  ценама  из  понуде  бр.2219  од 
13.11.2007.године  које  су  прихваћене  од  стране 
Инвеститора  и  чине  саставни  део  овог  уговора  износи 
542.395,00 
(петстотиначетрдесетдвехиљадетристотинедеведесет 
пет)  динара  без  пдва  640.026,10 
(шестстотиначетрдесетхиљададвадесетшестдинараидесе 
тпара) са пдвом. 
Коначна  вредност  уговорених  радова  утврдиће  се  на 
основу  стварно  извршених  количина  и  уговорених 
јединичних  цена  по  позицијама  радова  из  предмера. 
Јединичне  цене  су  фиксне  и  неће  се  мењати  за  време 
трајања Уговора. 
Уколико се приликом извођења радова појаве вишкови 
радова  и  накнадни  радови  Извођач  је  дужан  да  исте 
изведе  уз  писмену  сагласност Инвеститора.  Извођач  је 
дужан да све вишкове изведе по  јединичним ценама из 
понуде,  а  накнадне  радове  по  допунској  понуди  уз 
приложени  доказ  цена  рада  и  материјала  по 
калкулацијама са којом се наручилац сагласи. 

Члан 3. 

Начин и услови плаћања 

Наручилац је у обавези да уговорени однос из члана 1. 
овог уговора плати на следећи начин: 
. 

аванс  у  износу  од  40%  што  износи  256.010,44 
динара,  од  вредности  са  ПДВ,  на  текући  рачун 
извођача  бр.155572213  који  је  отворен  код 
Чачанске банке. 
остатак  од  уговорене  вредности  биће  исплаћен  у 
року  од  15  дана  од  дана  извршене  примопредаје 
радова. 

Члан 4. 

Рок извођења радова
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За  извођење  радова  из  чл.1.  овог  уговора  одређују  се 
следећи рокови: 

  почетак радова: одмах по потписивању уговора 
и уплати аванса, 

  завршетак  радова:    15  радних  дана  од  дана 
увођења у посао. 

Продужетак  овог  рока  може  се  прихватити  уколико 
наступе  било  какве  околности  које  онемогућавају 
извођшење  радова  за  које  није  одговоран  извођач  или 
наступе временске непогоде или инвеститор не изврши 
своје обавезе. 

Члан 5. 

Права и обавезе извођача 

Извођач је дужан: 
да  изврши  радове  према  понуди  бр.  2219  од 
13.11.2007.године, 
да  уговорене  радове  изведе  квалитетно  према 
техничким  прописима  и  стандардима  који  важе  за 
предметне радове, 
да изведе радове у уговореном року, 
 да гарантује за квалитет изведених радова, 
  води грађевинску књигу и грађевински дневник. 
да обезбеди градилиште у циљу заштите радника и 
пролазника у складу са законом. 

Члан 6. 

Права и обавезе Инвеститора 

Инвеститор је дужан: 
  да  уведе  извођача  у  посао,  што  подразумева 

предају техничке документације  на основу које 
ће се изводити радови, 

  да изврши плаћање сходно чл.3. овог уговора, 
  да омогући несметано извођење радова. 

Члан 7. 

Инвеститор  има  право  да    врши  стручни  надзор  над 
радовима  извођача  и  да  тако  контролише  квалитет 
изведених радова и употребљеног материјала као и ток 
радова и испостављање  ситуације  извођача.  За вршење 
надзора на извођењу радова инвеститор именује  Зорана 
Смиљковића дипл.инг.електротехнике. 

Члан 8. 

Гарантни рок за квалитет изведених радова  је 2 године 
од дана извршене примопредаје изведених радова. 
У  току  гарантног  рока  извођач  радова  је  дужан  да 
уклони све недостатке које су последице његовог рада и 
то  на  први  писмени  позив  инвеститора  у  најкраћем 
могућем року. 

Члан 9. 

Извођач на основу писменог овлашћења датог од стране 
Инвеститора може поједине радове који су предмет овог 
Уговора  пренети  на  извођење  другим  лицима  која  су 
овлашћена  за  извођење  тих  радова.  Ангажовањем 
подизвођча  не  могу  се  мењати  међусобна  права  и 
обавезе уговорних страна одређене овим Уговором. 

Члан 10. 

Примопредаја радова 

Извођач  се  обавезује  да  по  завршетку  радова  писмено 
обавести инвеститора да су радови завршени. 

Примопредаја  извршених  радова  констатоваће  се 
записником  између  овлашћених  представника 
уговорних  страна  у  року  од  5  дана  од  дана  завршетка 
радова. 

Члан 11. 

Инвеститор  задржава  право  једностраног  раскида 
уговора  уколико  се  извођач  не  придржава  уговорене 
динамике извођача радова. 

Члан 12. 

Прелазне одредбе 

Уколико  извођач  неизведе  предметне  радове  у  оквиру 
рока  наведеног  у  уговору  инвеститор  ће  зарачунати 
пенале  у  ком  износу  ће  умањити  уговорену  цену  и 
исплату. 
Пенали ће се обрачунати у висини од 0,2% од уговорене 
вреднсоти посла за сваки дан закашњења. 
Укупан  износ  умањења  на  основу  пенала  услед 
закашњења може износити 5% од уговорене вредности. 

Члан 13. 

Завршне одредбе 

Уговор  ступа  на  снагу  даном  потписивања  уговора  од 
стране представника уговорних страна. 

Члан 14. 

За све што није регулисано овим уговором важе одредбе 
Закона о облигационим односима. 

Члан 15. 
Евентуалне  спорове  који  наступе  у  реализацији  овог 
уговора  уговарачи  ће  решавати  споразумно.  У 
супротном спор ће се решавати пред надлежним судом. 

Члан 16. 

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих 
су два за извођача радова, а два за инвеститора. 

ИНВЕСТИТОР: 
ОПШТИНА 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник 

Дражимир Марушић,ср. 

ИЗВОЂАЧ: 
„ЛУМИНАРИА“, д.о.о. 

Директор 
Горан Милованковић,ср.
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175. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401/308 
05.12.2007.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 

Р Е Ш Е Њ Е 
О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  ОДОБРАВАЈУ    СЕ  средства  у  износу  од 
22.700,00  динара  Општинској  управи  општине 
Г.Милановац,за  набавку  два  мобилна  телефона,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  05097, 
раздео  3општинска  управа  ,  глава  0.1,  функција  130 
опште  услуге,  позиција  44,  економска  класификација 
512233мобилни телефони. 

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. 

176. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401/309 
06.12.2007.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 

Р Е Ш Е Њ Е 
О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  ОДОБРАВАЈУ    СЕ  средства  у  износу  од 
9.393,00  динара  Општинској  управи  општине 
Г.Милановац,на  име  уплате  котизације  за  семинар 
„Јавне  набавке  у  пракси“  са  посебним  освртом  на 
предлог  новог  закона  ,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  05097, 
раздео  3општинска  управа  ,  глава  0.1,  функција  130 
опште  услуге,  позиција  37,  економска  класификација 
423321котизација за семинаре. 

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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177. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број :1401310 
10.12.2007.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 

Р Е Ш Е Њ Е 

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 
01Скупштина  општине,  глава  1.1, 
функција  110Извршни  и  законодавни 
органи,позиција  7,  економска 
класификација  423услуге  по  уговору, 
одобравају  се  средства  у  износу  од 
25.393,40  динара,  Електродистрибуцији 
Чачак и то: 

2.  =  23.576,40  дин.  на  име  прикључка  на 
дистрибутивну  мрежу  по  уговору 
бр.433/06  за  објекат  у  улици  Војводе 
Милана 62/1( корисник Алија Ариф), 

3.  =  1.817,00  дин.на  име  пријема  трофазног 
бројила  бр.7217474,по  рачуну 
бр.455/100002. 

4.  Средства из тачке 2. овог решења пренети 
на  жиро  рачун  број:  155251919/поз.на 
бр.433 

5.  Средства из тачке 3.овог решења пренети 
на  жиро  рачун  број:  155251919  поз.на 
бр.455/100002/227122 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

178. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1553/1744 
12.12. 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  150.000,00  динара  Јаковљевић  Раду  из  Доње 
Врбаве,  на  име  помоћи  за  санацију  штете    изазване 
клизиштем,  које  је  захватило:  рушење  штале  и 
помоћног објекта, пуцања цеви водовода, каблова струје 
и  телефона,  пресушивање  бунара,  оштећења  у  самом 
дворишту,  као  и  у  целој  окућници.  Оштећени  објекти 
нису  за  становање,    што  је  потврђено  извештајем 
комисије  за  процену  штете  од  елементарних  непогода 
број 41221738 од 22.03.2006. 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 Горњи Милановац. 

5.Ово решење објавити у  „Службеном гласнику 
Општине Горњи Милановац”. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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АКТА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

13. 

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник  РС“,  бр.39/02,43/03  и  55/04),  члана  13. 
Правилника  о  јавним  набавкама    мале  вредности  у 
Општинској  управи  општине  Горњи  Милановац  и 
Одлуке  о  покретању  поступка,  бр.404404382/07,  од 
07.12.2007.године 

ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

Горњи Милановац 
Таковска 2 

упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за достављање понуда за јавну набавку бр.29 – 
завршни занатски радови на објекту Градска 

тржница у Горњем Милановцу 

1. Предмет јавне набавке је прикупљање понуда 
за  извођење  завршних  занатских  радова  на  објекту  за 
продају  намирница  Градска  тржница  која  се  налази  на 
Зеленој пијаци у Горњем Милановцу. 

2.  Право  учешћа  имају  сва  заинтересована 
правна и физичка лица која испуњавају услове из чл.45. 
и  46.  Закона  о  јавним  набавкама  и  конкурсне 
документације. 

3. Конкурсна  документација  се може подићи  у 
згради Општинске управе, Таковска 2, канцеларија 43, у 
времену од 7,30 до 15,30 сати. 

4. Понуда треба да садржи сагласност Понуђача 
да прихвата услове Наручиоца. 

5.  Заинтересовани  понуђачи  треба  да  доставе 
своје  понуде  до  12  сати,  19.12.2007.године,  у 
запечаћеној  коверти  са  назнаком:  „понуда  за  завршне 
занатске  радове“,  на  адресу:  Општинска  управа 
општине Горњи Милановац, Таковска 2, канцеларија 43. 

6.  Приспеле  понуде  ће  бити  комисијски 
отворене  19.12.2007.године  у  12,30  сати,  у  просторији 
наручиоца, канцеларија 41 (мала сала). 

7.  Отварање  понуда  могу  присуствовати 
овлашћени  представници  понуђача  који  ће  своја 

овлашћења  предати  комисији  пре  почетка  отварања 
понуда. 

8.За  оцењивање  понуде  користиће  се 
критеријум економски најповољнија понуда. 

9.  Неблаговремене  и  непотпуне  понуде  неће 
бити  разматране.  Понуде  са  варијантама  нису 
дозвољене. 

10.  Понуђачи  ће  бити  писмено  обавештени  о 
избору најповољније понуде. 

11. Наручилац задржава право поништаја  јавне 
набавке  у  било  којој  фази  поступка  без  навођења 
разлога и накнаде евентуалне штете Понуђачу. 
12. Ближе информације о јавном позиву могу се добити 
преко телефона: 032/718102, локал 31.
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АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

163. Одлука о уступању инвестиционих и извођењу грађевинских радова страном лицу 
у земљи 

страна 1. 

164. Прва допуна Уговора о уступању инвестиционих и извођења грађевинских радова 
страном лицу у земљи 

страна 2. 

165. Друга  допуна Уговора о уступању инвестиционих и извођења грађевинских 
радова страном лицу у земљи 

страна 23. 

166. Уговор о уступању инвестиционих и извођења грађевинских радова страном лицу 
у земљи (пречишћен текст) 

страна 34. 

167. Писмо о намерама  страна 45 
168. Иницијатива и предлог за откуп започетог објекта Пословно спортског анекса при 
спортској хали у Г.Милановцу 

страна 5. 

169. Извод из Записника са одлукама Савета МЗ Г.Милановац  страна 56 
170. Решење о извршењу откупа започетог анекса Спортске хале у Г.Милановцу  страна 6. 
171. Гаранција бр.26570152  сдтрана 67 
172. Уговор о издавању девизне плативе гаранције  страна 79. 
173. Уговор о браварским радовима на објекту "Градска тржница" у Г.Милановцу  страна 911. 
174. Уговор о постављању електроинсталација на објекту "Градска тржница" у 
Г.Милановцу 

страна 1112. 

175. Решење о коришћењу текуће буџетске резерве бр.1401/308. од 5.12.2007.г.  страна 13. 
176. Решење о коришћењу текуће буџетске резерве 1401/309. од 6.12.2007.  страна 13. 
177. Решење бр.1401310 од 10.12.2007.  страна 14. 
178. Решење о коришћењу сталне буџетске резерве бр.1553/1744. од 12.12.2007.г.  страна 14. 

АКТА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

13. Јавни позив за достављање понуда за јавну набавку бр.29 завршни занатски радови 
на објекту Градска тржница у Г.Милановцу 

страна 15. 

___________________________ 
_____________________ 

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. 
@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


