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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

58. 

На  основу  члана  44.  став  1.  тачка  1.  Закона  о 
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07) а у вези 
са  Извештајем  надзорних  органа  општине  Горњи 
Милановац на изградњи Спорске хале од 1.08.2008.године, 
Одговора  Завода  Г.Г.А.В. Љубљана  на  овај  Извештај,  од 
5.08.2008.године,  Одлуке  Општинског  већа  о  усвајању 
Извештаја  надзорних  органа  општине  Горњи  Милановац 
на  извођењу  радова  на  завршетку  изградње  објекта 
Спортске  хале  у  Горњем  Милановцу,  бр.306933/08.  од 
5.08.2008.године,  Одлуке  о  откупу  објекта  Пословно 
спортског  анекса  при Спортској  дворани  у  Г.Милановцу, 
бр.40106895/08.  од  18.04.2008.године,  Наредбе 
Председника  општине  Горњи  Милановац,  бр.16663/08. 
од  11.03.  и  12.03.2008.године  и  анекса  бр.4.  Уговора  о 
заједничкој инвестицији од 9.05.2008.године, а по указаној 
потреби, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I    Због  у  потпуности  неиспуњених  уговорних 
обавеза  од  стране  Завода  Г.Г.А.В.Љубљана,  а  по  основу 
закљученог  основног  Уговора  о  заједничкој  инвестицији 
Спортског  центра  са  спортском  двораном  и  пословно 
спортским  анексом бр.16649  од  2.08.2006.године и  свих 
анекса овог уговора и Пречишћеног текста са изменама и 
допунама  Уговора  о  заједничкој  инвестицији  Спортског 
центра  са  спортском  двораном  и  пословноспортским 
анексом бр. .16649 од 20.09.2007.године и свих анекса и 
Уговора  о  устпању  инвестиционих  и  извођењу 
грађевинских  радова  страног  лица  у  земљи  (пречишћен 
текст)  бр.166493  од  10.12.2007.године,  уз  обострано 
изражену  сагласност  и  спремност  на  раскид  уговорних 
обавеза а ради завршетка градње овог објекта, РАСКИДА 
СЕ уговорни однос на основу ових докумената са Заводом 
Г.Г.А.В. на следећи начин: 

1.  Завршетак  преосталих    послова  и  довршетак 
изградње  објекта,  а  све  према  стручном  извештају 
надзорних органа од 1.08.2008.године, извршиће општина 
Горњи  Милановац  на  терет  Завода  Г.Г.А.В,  односно 
другог уговорног партнера тако што ће се умањити изноис 
накнаде  за  пословно Спортски  анекс  у износу  од  247.100 
еура, тако да општина Горњи Милановац, која је преузела 
и ушла у посед пословно спортског анекса, дугује другом 
партнеру, Заводу Г.Г.А.В. 143.277,27 еура. 

2.  Општина  Горњи  Милановац  уплатиће 
једнократно  износ  дуга  другом  партнеру  Заводу  Г.Г.А.В. 
одмах након испуњења његових обавеза које се односе на 
предају  свих  законом  предвиђених  докумената  и  то: 
записника,  атеста,  гаранција,  царинских  деклерација, 
пројектне  документације  и  других  потребних  докумената 
утврђених  Записником  комисије  за  технички  пријем 
Института  "Кирило  Савић"  А.Д.  из  Београда  тр.бр.9010 
967  од  30.08.2008.године,  који  су  неопходни  за  вршење 
техничког  пријема  овог  објекта  и  обезбеђење  његовог 
функционисања,  како  би  се  могла  прибавити  употребна 
дозвола од надлеженог државног органа. 

3.  Завод  Г.Г.А.В.  дужан  је  да,  након  испуњења 
својих  обавеза  из  става  1.  тачка  2.  овог  Решења,  одреди 
начин  исплате  преосталог  дуга  од  143.277,27  еура,    да 
одреди пореског пуномоћника преко кога ће се извршити 
плаћање и о томе обавести општину Горњи Милановац. 

4.  Општина  Горњи  Милановац  овим  Решењем 
гарантује  испуњење  своје  уговорне  обавезе  и  оно  се  као 
такво у евентуалном судском спору, може  користити као 
валидни докуменат, са елементима гаранције из преузетих 
уговорних обавеза. 

II   Даном ступања на  снагу  овог Решења  сматра 
се да је општина Горњи Милановац ушла у посед објекта 
Спортске  дворане  са  анексом,  па  се  обавезује  Завод 
Г.Г.А.В. да поред испуњења створених обавеза из уговора 
и овог Решења о овоме обавести своје подизвођаче и друге 
кооперанте,  царинске  и  друге  пореске  органе,  а  општина 
Горњи  Милановац  преузима  у  посед  овај  објекат.  Своје 
обавезе  према  Заводу  Г.Г.А.В.  општина  ће  извршити 
одмах  након  пријема  неопходне  техничке  документације, 
гаранција и атеста на до сада изведеним радовима.
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III  Ово Решење ступа на снагу даном донешења а 
примењиваће  се  на  начин  како  је  то  превиђено  његовом 
изреком. 

IV  Против овог Решења није дозвољена жалба а 
може се покренути поступак пред Врховним судом Србије. 

V    Решење доставити Заводу Г.Г.А.В. Љубљана, 
свим  надлежним  државним  органима  Републике  Србије, 
свим  надлежним  органима  општине  Г.Милановац, 
пословним  банкама,  надзорним  органима,  Месној 
заједници Г.Милановац и Архиви општине Г.Милановац. 

VI  Ово Решење објавити у Службеном гласнику 
општине Г.Милановац. 

Број:16693/08. 
8.09.2008.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

59. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:1020301/08. 
12.09.2008.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС",бр.129/07.) и члана 58. Статута општине 
Горњи Милановац  ("Сл.гласник  општине  Г.М.",бр.20/08), 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I    ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Радна  група  за  организацију 
прославе  150  година  ОШ"Иво  Андрић"  у  Прањанима, 
посете  и  потписивања  протокола  о  сарадњи  између 
општине Горњи Милановац и града Новогарда из Пољске, 
у саставу и то: 

1. Љиљана Челиковић,  члан Општинског  већа,  за 
председника, 
а за чланове: 

2. Горица Станојевић, директор ОШ"Иво Андрић" 
Прањани, 

3.  Небојша  Гојковић,  в.д.директора  Културног 
центра, Г.Милановац, 

4.  Радовин  Веселиновић,  председник  МЗ 
Прањани, 

5.  Зоран  Пантовић,  из  Богданице,председник 
Школског одбора, 

6.  Зорица  Тиосављевић,начелник  Одељења  за 
друштвене делатности, 

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

8. Славица Тодоровић, односи са јавношћу, 
9.Наташа  Богдановић,  задужена  за  обављање 

стручних и административних послова за рад радне групе. 

Одређује  се  Милисав  Мирковић,  заменик 
Председника  општине  за  координатора  око  потписивања 
Повеље о сарадњи. 

За  потребе  превођења  одређује  се  Милован 
Петковић,  проф.пољског  језика,  коме  ће  се  за  те  послове 
извршити накнада. 

II    Задатак  Радне  групе  је  да  у  оквиру  прославе 
150 година Основне школе у Прањанима а у поводу посете 
делегације  града  Новогарда  из  Пољске,  сачине  програм 
посете  који  ће  обухватити  организовање  културне 
манифестације,  упознавање  гостију  са  општином  Горњи 
Милановац,  утврђивање  предлога  текста  Повеље  о 
сарадњи  између  општине  Горњи  Милановац  и  града 
Новогарда  из  Пољске,  програма    њихове  даље  сарадње, 
као  и  сарадње школе  у Прањанима  и школе  из Пољског 
града,  сва  техничка  питања  везана  за  долазак, 
организацију  и  смештај  делегације  и  финансирање  ове 
манифестације. 

III    Обавезује  се  Радна  група  и  заменик 
Председника  општине,  као  координатор,  да  у  писменој 
форми обавесте Председника  општине  о  свим   аспектима 
до  20.09.2008.године,  као  и  да  спроведу  комплетан 
програм прославе и посете делегације општине Новогард. 

IV  Обавезује се ОШ"Иво Андрић", радна група и 
Одељење  за  друштвене  делатности Општинске  управе  да 
обавесте  Министарство  просвете  и  Министарство  за 
државну  управу  и  локалну  самоуправу  о  свим  напред 
наведеним активностима. 

V  Ово Решење објавити у Службеном гласнику 
општине Г.Милановац. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

60. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1 
12. септембар 2008. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу члана    44.  став  1.  тачка 5.  Закона о локалној 
самоуправи ( „Сл.Гласник РС“, бр. 129/07) и члана  58. 
став 1.  тачка 16. , Статута општине Горњи Милановац ( 
„Сл.Гласник РС“, бр.20/08), а по указаној потреби , 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисија за процену тржишне вредности 
пољопривредног  и  грађевинског  земљишта,  тржишне 
вредности грађевинских објеката и тржишне вредности 
машина  опреме.
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II  За Председника  комисије именује се: 
1.  Драгољуб Михаиловић, дипломирани 

пољопривредни инжењер 

За чланове комисије, именују се: 
1.  Милутин Станковић, дипломирани грађевински 

инжењер 
2.   Јерослав Пејовић, дипломирани машински 
инжењер 
3.   Горица Петровић, дипломирани правник 
4.   Зоран Маринковић, дипломирани економиста. 

III  Задатак  комисије  је  да  врши  процену  тржишне 
вредности пољопривредног и  грађевинског 
земљишта, тржишне вредности грађевинских објеката 
и тржишне вредности машина – опреме на територији 
општине Горњи Милановац, а у поступку утврђивања 
пореза на пренос апсолутних права, наслеђе и поклон. 
Комисија ће поступати по захтевима других државних 
органа, привредних субјеката и грађана, а у поступку 
процене  тржишне  вредности  пољопривредног  и 
грађевинског  земљишта,  тржишне  вредности 
грађевинских објеката и  тржишне  вредности машина 
– опреме. 

IV  Ово решење биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Горњи Ми лановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

61. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401233 
05.09.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  Став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.),  члана 48. ст. 
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02, 
87/02,  61/05др.закон,  66/05,  101/05др.закон,  62/06 
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана 
58.  Статута  општине  Горњи  Милановац(”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и 
члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац,  бр. 
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац  за  2008.  годину  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац"  бр.  35/2007,  6/08,  13/08,  20/08), 
Раздео  2    Председник  општине,  организациона  шифра 

80198,  глава  2.1,  функција  110,  позиција  24,  економска 
класификација  499    Средства  резерве    Текућа  буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
50.000,00  динара,  Општинској  управи  општине  Горњи 
Милановац,  на  име  набавке  опреме  (  полица  ),  ради 
опремања  архивског  депоа  у  улици  Таковска  2  у 
Г.Милановцу. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04Општинска  управа,  глава  01, 
функција 130, позиција 42, економска класификација 512 
машине и опрема. 

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. 

62. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531606 
09.09.2008.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС”бр.9/02,33/04,135/04 и 62/06 
др.закон),  члана  49  Закона  о  буџетском  систему 
(„Сл.гласник  РС“  бр.  9/02,  87/02,  61/05    др.закон, 
66/05,101/05    др.закон,  62/06др.закон,63/06 
испр.др.закона,85/06  и  86/06испр.),члана  58.  Статута 
општине  Горњи Милановац(”Службени  гласник  општине 
Горњи  Милановац”,  бр.  20/08)  члана  5  и  7.  Одлуке  о 
буџету општине Г.Милановац за 2008.годину(„Сл.гласник 
општине  Г.Милановац”  бр.35/07,6/08,13/08,20/08), 
Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ 

о коришћењу сталне буџетске резерве 

1.Да се из средстава утврђених Одлуком  о буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2008.годину(  Сл.гласник 
општине Г.Милановац бр.35/2007,6/08,13/08,20/08), раздео 
2Председник  општине,глава  2.1,функција  110,позиција 
23стална буџетска резерва, исплате средства  у износу  од 
=20.000,00  динара(двадесетхиљададинара)  МАРИЋ 
РАДМИЛИ  из  Грабовице  ,  на  име  помоћи  због  штете 
настале услед пожара (изгорело 650 бала сена),а на основу 
Уверења  Министарства  унутрашњих  послова,одсек  за 
заштиту  и  спасавање  из  Чачка  број:217611/08  од 
06.08.2008.године. 

2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се 
у  оквиру  организационе  шифре  80198Председник
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општине,раздео  2,глава  2.1,  функција  110,економска 
класификација 484 Накнада штете услед елементарних 
непогода,позиција 22. 

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, 

63. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 15531677 
09.09.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  Став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.),  члана 48. ст. 
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02, 
87/02,  61/05др.закон,  66/05,  101/05др.закон,  62/06 
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана 
58.  Статута  општине  Горњи  Милановац(”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и 
члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац,  бр. 
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац  за  2008.  годину  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац"  бр.  35/2007,  6/08,  13/08,  20/08), 
Раздео  2    Председник  општине,  организациона  шифра 
80198,  глава  2.1,  функција  110,  позиција  24,  економска 
класификација  499    Средства  резерве    Текућа  буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
35.000,00  динара,  Месној  организацији  пензионера 
Рудник,на име помоћи за набавку огрева за зиму. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  02Председник  општине,  глава  2.1, 
функција  110,  позиција  21/19,  економска  класификација 
481донације невладиним организацијама. 

3.Средства  из  тачке  1.  Овог  решења  пренети  на 
жиро рачун 155257448 код Чачанске банке. 

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

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

64. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531560 
12.09.2008.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС”бр.9/02,33/04,135/04 и 62/06 
др.закон),  члана  49  Закона  о  буџетском  систему 
(„Сл.гласник  РС“  бр.  9/02,  87/02,  61/05    др.закон, 
66/05,101/05    др.закон,  62/06др.закон,63/06 
испр.др.закона,85/06  и  86/06испр.),члана  58.  Статута 
општине  Горњи Милановац(”Службени  гласник  општине 
Горњи  Милановац”,  бр.  20/08)  члана  5  и  7.  Одлуке  о 
буџету општине Г.Милановац за 2008.годину(„Сл.гласник 
општине  Г.Милановац”  бр.35/07,6/08,13/08,20/08), 
Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ 

о коришћењу сталне буџетске резерве 

1.Да се из средстава утврђених Одлуком  о буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2008.годину(  Сл.гласник 
општине Г.Милановац бр.35/2007,6/08,13/08,20/08), раздео 
2Председник  општине,глава  2.1,функција  110,позиција 
23стална буџетска резерва, исплате средства  у износу  од 
=30.000,00  динара(тридесетхиљададинара)  Миличић 
Слободану  из Криве  Реке  ,општина  Г.Милановац  ,  на 
име  помоћи  због  штете  настале  услед  пожара,који  се 
догодио  27.06.2008.год.  (изгорела  дрвена  кровна 
конструкција  објекта,цреп,сено,бансек,електрични 
млин...),а  на  основу  Уверења Министарства  унутрашњих 
послова,одсек  за  заштиту и  спасавање из Чачка  број:217 
504/08  од  03.07.2008.године  и  Записника  Одељења  за 
инспекцијске  послове  општине  Г.Милановац,бр.407217 
548 од 04.07.2008.године. 

2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се 
у  оквиру  организационе  шифре  80198Председник 
општине,раздео  2,глава  2.1,  функција  110,економска 
класификација 484 Накнада штете услед елементарних 
непогода,позиција 22. 

3. Средства из  тачке  1.овог решења исплатиће  се 
готовонски ,преко благајне.
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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. 

65. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број :1401/236 
15.09.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу    члана  44.став  3  и  5.Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС”  бр129/2007.),  члана  58. 
Статута  општине  Горњи Милановац  (”Службени  гласник 
општине Горњи Милановац”,  бр.20/08)  и  члана 5.и  чл.18. 
Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за  2008.годину 
(”Службени гласник општине Г.Милановац” бр.35/07,6/08 
13/08,20/08) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине Г.Милановац за 2008.годину("Сл.гласник 
општине Г.Милановац", бр.35/07,6/08,13/08,20/08), 
Раздео  02председник  општине,  глава  2.1, 
функција  110извршни  и  законодавни 
органи,позиција 21, економска класификација 472 
накнаде за социјалну заштиту из буџета, одобрава 
се исплата средства  у износу  од 12.300,00 динара 
на име рефундације трошкова сахране за чланове 
породица преминулих и прогнаних лица и то: 

Ненад Еркаловић, са станом у Брђанима, Г. 
Милановац,  лк  бр.7048338        матични  број 
1011974371028, за мајку пок.Миљку Еркаловић. 

2.  Исплата  средстава  из  тачке  1.  Овог  решења 
вршиђе се преко благајне. 

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

4.  Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

66. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401237 
15.09.2008.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу члана 44. став 3 и 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС”бр.9/02,33/04,135/04 и 62/06 
др.закон),  члана  49  Закона  о  буџетском  систему 
(„Сл.гласник  РС“  бр.  9/02,  87/02,  61/05    др.закон, 
66/05,101/05    др.закон,  62/06др.закон,63/06 
испр.др.закона,85/06  и  86/06испр.),члана  58.  Статута 
општине  Горњи Милановац(”Службени  гласник  општине 
Горњи  Милановац”,  бр.  20/08)  члана  5  и  7.  Одлуке  о 
буџету општине Г.Милановац за 2008.годину(„Сл.гласник 
општине  Г.Милановац”  бр.35/07,6/08,13/08,20/08), 
Председник општине доноси 

РЕШЕЊЕ 

о коришћењу сталне буџетске резерве 

1.Да се из средстава утврђених Одлуком  о буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2008.годину(  Сл.гласник 
општине Г.Милановац бр.35/2007,6/08,13/08,20/08), раздео 
2Председник  општине,глава  2.1,функција  110,позиција 
23стална буџетска резерва, исплате средства  у износу  од 
=341.928,00 
динара(тристачетрдесетједнахиљададеветстодвадесетосам 
динара)  ЈП    ЗА  ПУТЕВЕ  општине  Г.Милановац  ,за 
санацију  оштећених  некатегорисаних  путева  ,услед 
временских  непогода  25.  и  26.  јула  2008.год.на  подручју 
МЗ  Трудељ,  на  основу  Записника  од  28.07.2008.године  о 
стању некатегорисаних путева у МЗ Трудељ,сачињеног од 
стране  инспектора  за  саобраћај  и  путеве  Милоша 
Мијаиловића,уз  присуство  Тадије  Мићаковића  и  Балтић 
Милоја председника МЗ Трудељ. 

2.Средства из тачке 1.овог решења распоређују се 
у  оквиру  организационе  шифре  80198Председник 
општине,раздео  2,глава  2.1,  функција  110,економска 
класификација 484 Накнада штете услед елементарних 
непогода,позиција 22. 

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за  привреду  и  финансије  Општинске  управе  општине 
Горњи Милановац. 

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

Председник општине 
Дражимир Марушић,ср.
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67. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401240 
16.09.2008.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  Став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007.),  члана 48. ст. 
3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 9/02, 
87/02,  61/05др.закон,  66/05,  101/05др.закон,  62/06 
др.закон, 63/06испр.др.закон, 85/06 и 86/06испр.) и члана 
58.  Статута  општине  Горњи  Милановац(”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 5 и 
члана  7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2008.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац,  бр. 
35/07,6/08,13/08,20/08.) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине Горњи Милановац  за  2008.  годину  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац"  бр.  35/2007,  6/08,  13/08,  20/08), 
Раздео  2    Председник  општине,  организациона  шифра 
80198,  глава  2.1,  функција  110,  позиција  24,  економска 
класификација  499    Средства  резерве    Текућа  буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
77.610,00  динара,  Општинској  управи  општине 
Г.Милановац,на  име  уплате  за  електроенергетски 
прикључак,за Градску тржницу. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења,  распоређују 
се  у  оквиру  раздела  04Општинска  управа,  глава  01, 
функција  620,  позиција  43/4,  економска  класификација 
511зграде и грађевински објекти. 

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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70. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Бр.1404487/08 
Дана 04.09.2008  године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  25.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама  ( 
„Сл.  гласник  РС“,  39/02,  43/03  и  55/04),  и  Одлуке  о 
критеријумима за образовање комисије за јавне набавке („ 
Сл.гласник РС“, 25/03 ),  Председник општине, доноси 

Р ЕШ Е Њ Е 

1.Образује  се  Комисија  за  спровођење  јавне  набавке 
спортске  опреме  за  потребе  Спортске  хале  у  Горњем 
Милановцу,  у  поступку  са  погађањем  без  претходног 
објављивања, у следећем саставу: 

1. Дмитар Радоњић ( председник) 
2. Слободанка Петровић ( члан) 
3. Милорад Солујић ( члан) 
4.Милован Марушић (члан) 
5.Радојица Савић ( члан) 

2.Задатак Комисије  је израда конкурсне документације  за 
предметну  јавну  набавку,  припремање    позива  о  јавној 
набавци, прикупљање,отварање и стручна оцена понуда са 
предлогом наручиоцу за избор најповољније понуде. 

3.Накнада  за  чланове  Комисије  који  нису  запослени  код 
корисника  буџета  општине  Горњи  Милановац,  пада  на 
терет  буџета  општине.Висина  накнаде  биће  одређена 
решењем председника. 

4.Обавезује  се  Комисија    да  извештај  о  спроведеном 
поступку  достави    Председнику  општине  у  што  краћем 
року. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,,ср. 

71. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Бр.1404488/08 
Дана 04.09.2008  године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  25.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама  ( 
„Сл.  гласник  РС“,  39/02,  43/03  и  55/04),  и  Одлуке  о 

критеријумима за образовање комисије за јавне набавке („ 
Сл.гласник РС“, 25/03 ),  Председник општине, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Образује  се  Комисија  за  спровођење  јавне  набавке 
радова,опреме  и  материјала  за  израду  термотехничких 
инсталација    на  објекту    „Спортска  хала“  у  Горњем 
Милановцу,  у  поступку  са  погађањем  без  претходног 
објављивања, у следећем саставу: 

1. Јерослав Пејовић ( председник) 
2. Слободанка Петровић ( члан) 
3. Милорад Солујић ( члан) 
4. Срђан Лукић (члан) 
5.Радојица Савић ( члан) 

2.Задатак Комисије  је израда конкурсне документације  за 
предметну  јавну  набавку,  припремање    позива  о  јавној 
набавци, прикупљање,отварање и стручна оцена понуда са 
предлогом наручиоцу за избор најповољније понуде. 

3.Накнада  за  члановe Kомисије  који  нису  запослени  код 
корисника  буџета  општине  Горњи  Милановац,  пада  на 
терет  буџета  општине.Висина  накнаде  биће  одређена 
решењем председника. 

4.Обавезује  се  Комисија    да  извештај  о  спроведеном 
поступку  достави    Председнику  општине  у  што  краћем 
року. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,,ср. 

72. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Бр.1404489/08 
Дана 04.09.2008  године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  25.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама  ( 
„Сл.  гласник  РС“,  39/02,  43/03  и  55/04),  и  Одлуке  о 
критеријумима за образовање комисије за јавне набавке („ 
Сл.гласник РС“, 25/03 ),  Председник општине, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Образује  се  Комисија  за  спровођење  јавне  набавке 
радова:  завршни  грађевински  радови  на  објекту 
„Спортска  хала“  у  Горњем  Милановцу,  у  поступку  са
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погађањем  без  претходног  објављивања,  у  следећем 
саставу: 

1. Снежана Смиљанић ( председник) 
2. Слободанка Петровић ( члан) 
3. Милорад Солујић ( члан) 
4. Срђан Лукић (члан) 
5.Радојица Савић ( члан) 

2.Задатак Комисије  је израда конкурсне документације  за 
предметну  јавну  набавку,  припремање    позива  о  јавној 
набавци, прикупљање,отварање и стручна оцена понуда са 
предлогом наручиоцу за избор најповољније понуде. 

3.Накнада  за  члановe Kомисије  који  нису  запослени  код 
корисника  буџета  општине  Горњи  Милановац,  пада  на 
терет  буџета  општине.Висина  накнаде  биће  одређена 
решењем председника. 

4.Обавезује  се  Комисија    да  извештај  о  спроведеном 
поступку  достави    Председнику  општине  у  што  краћем 
року. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,,ср. 

73. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Бр.1404490/08 
Дана 04.09.2008  године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  25.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама  ( 
„Сл.  гласник  РС“,  39/02,  43/03  и  55/04),  и  Одлуке  о 
критеријумима за образовање комисије за јавне набавке („ 
Сл.гласник РС“, 25/03 ),  Председник општине, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Образује  се  Комисија  за  спровођење  јавне  набавке 
радова  електро  радови  на  објекту  „Спортска  хала“  у 
Горњем  Милановцу,  у  поступку  са  погађањем  без 
претходног објављивања, у следећем саставу: 

1. Жељко Живчевић ( председник) 
2. Слободанка Петровић ( члан) 
3. Милорад Солујић ( члан) 
4. Срђан Лукић (члан) 
5. Радојица Савић ( члан) 

2.Задатак Комисије  је израда конкурсне документације  за 
предметну  јавну  набавку,  припремање    позива  о  јавној 
набавци, прикупљање,отварање и стручна оцена понуда са 
предлогом наручиоцу за избор најповољније понуде. 

3.Накнада  за  члановe Kомисије  који  нису  запослени  код 
корисника  буџета  општине  Горњи  Милановац,  пада  на 
терет  буџета  општине.Висина  накнаде  биће  одређена 
решењем председника. 

4.Обавезује  се  Комисија    да  извештај  о  спроведеном 
поступку  достави    Председнику  општине  у  што  краћем 
року. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,,ср. 

АКТА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

4. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 4352197/08 
16.09.2008.год. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  20.  став  1.  тачка  1.  тачка  21.  и 
чл.52.  Закона  о  локалној  самоуправи  ("Сл.гл.РС",бр. 
129/07)  и  чл.15.  став  1.  тачка  22.  Статута  општине  ГМ, 
бр.20/08)  и  чл.60.Одлуке  о  Општинској  управи  општине 
Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Г.М.",бр.21/08) и 
члана  20.  Одлуке  о  комуналним  делатностима 
("Сл.гласник  општине  Горњи  Милановац",бр.5/98) 
Општинска управа општине  Г.Милановац, доноси 

РЕШЕЊЕ 

1.Ставља  се  ван  снаге  Наредба  о  забрани 
коришћења воде из градског водовода за поливање башти 
и  другог  земљишта,  прање и поливање  улица и  тротоара, 
тргова и паркова, прање моторних возила саобраћајница и 
паркиралишта  у  кругу  предузећа,  бр.  4352190/08  од 
14.08.2008.год.,  објављена  у  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",бр. 22/08) од 18.08.2008.год. 

2.    Ово  решење  објавити  у  "Сл.гл.општине 
Г.Милановац". 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана  15.09.2008.год.  ЈКП  "Горњи Милановац"  из 
Г.Милановца,  доставило  је  начелнику Општинске  управе 
Г. Милановац, предлог за укидање Наредбе о рекстрикцији 
испоруке воде. 
Наиме из извештаја  ЈКП " Горњи Милановац" и ЈП "Рзав" 
може се видети да се стање у водоснабдевању на подручју
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општине  Г.Милановац,  након  најновије  хидролошке 
ситуације поправило, па су се стекли услови за доношење 
решења као у тач.1. диспозитива. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Драган Вучићевић,ср. 

5. 

JAVNI POZIV 

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 

Na  osnovu  člana  70.  stav  1.  tačka  2.  i  člana  72.  stav  1. 

tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS br. 

39/02)  i  Odluke  Predsednika  opštine  o  pokretanju  javne 

nabavke  br. 1404489/08   od 04.09.2008. godine u postupku 

sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja. 

OPŠTINA GORNJI MILANOVAC 

Takovska 2, 32000 Gornji Milanovac 

Objavljuje 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U 

POSTUPKU SA POGAĐANJEM BEZ PRETHODNOG 

OBJAVLJIVANJA ZA 

Javnu  nabavku  završni  građevinski  radovi  na  objektu 

„Sportska hala“ u Gornjem Milanovcu 

Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva domaća i 

strana pravna lica koja ispunjavaju uslove iz člana 45.  Zakona 

o javnim nabavkama. 

Ponuđači  su  dužni  da  uz  ponudu  dostave  dokaze  o 

ispunjenosti  uslova  u  skladu  sa  članom 46. Zakona  o  javnim 

nabavkama (naznačenih u konkursnoj dokumentaciji). 

Zainteresovani ponuđači mogu da dobiju sve  informacije u 

prostorijama  Opštinske  uprave  opštine  Gornji  Milanovac, 

Takovska 2, svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje 

ponuda. 

Kontakt  osoba:    Snežana  Smiljanić  tel:  0641719532  ili 

037/710920 i Milorad Solujić tel: 032/718108 lok.22. 

Ponude  sa  naznakom,  "Javna  nabavka  broj  56/08  završni 

građevinski  radovi  na  objektu  „Sportska  hala“    ne 

otvaraj"  moraju  biti  dostavljene  najkasnije  do  10,00  časova 

dana  17.09.2008.  godine,  na  gore  navedenu  adresu.  Na 

zadnjoj strani ponude navesti ime i adresu firme. 

Sve  ponude  dostavljene  nakon  isteka  navedenog  roka  za 

dostavljanje  ponuda  neće  se  otvarati  i  biće  vraćene 

ponuđačima  neotvorene. 

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene. 

Ponuda mora da važi najmanje 45 dana od dana otvaranja. 

Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana 17.09.2008.godine 

u  10,05  časova,  u  prostorijama  naručioca    Takovska  2, 

Kancelarija 41 ( mala sala). 

Otvaranju  ponuda  može    prisustvovati  po  jedan  ovlašćeni 

predstavnik ponudjača koji će svoja ovlašćenja predati komisiji 

pre početka otvaranja ponuda. Nezapečaćene, neblagovremene 

i  nekompletne,  kao  i  ponude  koje  nisu  u  skladu  sa  ovim 

pozivom, neće biti razmatrane. 

Odluka  o  izboru  najpovoljnijeg  ponuđača  biće  doneta  na 

bazi  kriterijuma  ekonomski  najpovoljnije  ponude  posle 

obavljenog postupka pogađanja pri čemu će se rangiranje vršiti 

na osnovu kriterijuma i pondera bliže naznačenih i određenih u 

tenderskoj dokumentaciji. 

U  postupku  predmet  pogađanja  će  biti  CENA  I  ROK 

IZVOĐENJA RADOVA. 

Pogađanjeće se vršiti sa svim ponuđačima istovremeno, nakon 

otvaranja ponuda.Pregovaranje će se vršiti sa ponuđačima koji 

su podneli ispravne ponude. 

Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude biće dostavljeno 

svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke. 

Opština  Gornji  Milanovac  kao  Investitor  zadržava 

pravo da poništi postupak javne nabavke u bilo kojoj fazi 

bez  navođenja  razloga  i  naknade  eventualne    štete 

ponuđačima.
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6. 

JAVNI POZIV 

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 

Na  osnovu  člana  70.  stav  1.  tačka  2.  i  člana  72.  stav  1. 

tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS br. 

39/02)  i  Odluke  Predsednika  opštine  o  pokretanju  javne 

nabavke  br. 1404490/08   od 04.09.2008. godine u postupku 

sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja. 

OPŠTINA GORNJI MILANOVAC 

Takovska 2, 32000 Gornji Milanovac 

Objavljuje 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U 

POSTUPKU SA POGAĐANJEM BEZ PRETHODNOG 

OBJAVLJIVANJA ZA 

Javnu nabavku elektro radovi na objektu „Sportska hala“ 

u Gornjem Milanovcu 

Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva domaća i 

strana pravna lica koja ispunjavaju uslove iz člana 45.  Zakona 

o javnim nabavkama. 

Ponuđači  su  dužni  da  uz  ponudu  dostave  dokaze  o 

ispunjenosti  uslova  u  skladu  sa  članom 46. Zakona  o  javnim 

nabavkama (naznačenih u konkursnoj dokumentaciji). 

Zainteresovani ponuđači mogu da dobiju sve  informacije u 

prostorijama  Opštinske  uprave  opštine  Gornji  Milanovac, 

Takovska 2, svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje 

ponuda. 

Kontakt  osoba: Željko  Živčević  tel.0648333625   Milorad 

Solujić tel: 032/718108 lok.22. 

Ponude  sa  naznakom,  "Javna  nabavka  broj  57/08  elektro 

radovi na objektu „Sportska hala“   ne otvaraj" moraju biti 

dostavljene  najkasnije  do  11,00  časova  dana  17.09.2008. 

godine,  na  gore  navedenu  adresu.  Na  zadnjoj  strani  ponude 

navesti ime i adresu firme. 

Sve  ponude  dostavljene  nakon  isteka  navedenog  roka  za 

dostavljanje  ponuda  neće  se  otvarati  i  biće  vraćene 

ponuđačima  neotvorene. 

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene. 

Ponuda mora da važi najmanje 45 dana od dana otvaranja. 

Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana 17.09.2008.godine 

u  11,05  časova,  u  prostorijama  naručioca    Takovska  2, 

Kancelarija 41 ( mala sala). 

Otvaranju  ponuda  može    prisustvovati  po  jedan  ovlašćeni 

predstavnik  ponudjača  koji  će  svoja  ovlašćenja  predati 

komissiji  pre  početka  otvaranja  ponuda.  Nezapečaćene, 

neblagovremene  i  nekompletne,  kao  i  ponude  koje  nisu  u 

skladu sa ovim pozivom, neće biti razmatrane. 

Odluka  o  izboru  najpovoljnijeg  ponuđača  biće  doneta  na 

bazi  kriterijuma  ekonomski  najpovoljnije  ponude  posle 

obavljenog postupka pogađanja pri čemu će se rangiranje vršiti 

na osnovu kriterijuma i pondera bliže naznačenih i određenih u 

tenderskoj dokumentaciji. 

U  postupku  predmet  pogađanja  će  biti  CENA  I  ROK 

IZVOĐENJA RADOVA. 

Pogađanjeće se vršiti sa svim ponuđačima istovremeno, nakon 

otvaranja ponuda.Pregovaranje će se vršiti sa ponuđačima koji 

su podneli ispravne ponude. 

Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude biće dostavljeno 

svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke. 

Opština  Gornji  Milanovac  kao  Investitor  zadržava 

pravo da poništi postupak javne nabavke u bilo kojoj fazi 

bez  navođenja  razloga  i  naknade  eventualne    štete 

ponuđačima. 

7. 

JAVNI POZIV 

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 

Na  osnovu  člana  70.  stav  1.  tačka  2.  i  člana  72.  stav  1. 

tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS br. 

39/02)  i  Odluke  Predsednika  opštine  o  pokretanju  javne
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nabavke  br. 1404488/08   od 04.09.2008. godine u postupku 

sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja. 

OPŠTINA GORNJI MILANOVAC 

Takovska 2, 32000 Gornji Milanovac 

Objavljuje 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U 

POSTUPKU SA POGAĐANJEM BEZ PRETHODNOG 

OBJAVLJIVANJA ZA 

Javnu  nabavku  radova,  opreme  i  materijala  za  izradu 

termotehničkih  instalacija  na  objektu  „Sportska  hala“  u 

Gornjem Milanovcu 

Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva domaća i 

strana pravna lica koja ispunjavaju uslove iz člana 45.  Zakona 

o javnim nabavkama. 

Ponuđači  su  dužni  da  uz  ponudu  dostave  dokaze  o 

ispunjenosti  uslova  u  skladu  sa  članom 46. Zakona  o  javnim 

nabavkama (naznačenih u konkursnoj dokumentaciji). 

Zainteresovani ponuđači mogu da dobiju sve informacije u 

prostorijama  Opštinske  uprave  opštine  Gornji  Milanovac, 

Takovska 2, svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje 

ponuda. 

Kontakt  osoba:  Jeroslav Pejović  tel.  032717946   Milorad 

Solujić tel: 032/718108 lok.22. 

Ponude sa naznakom, "Javna nabavka broj 55/08  radovi, 

oprema i materijali za izradu termotehničkih instalacija na 

objektu  „Sportska  hala“    ne  otvaraj"  moraju  biti 

dostavljene  najkasnije  do  13,00  časova  dana  17.09.2008. 

godine,  na  gore  navedenu  adresu.  Na  zadnjoj  strani  ponude 

navesti ime i adresu firme. 

Sve  ponude  dostavljene  nakon  isteka  navedenog  roka  za 

dostavljanje  ponuda  neće  se  otvarati  i  biće  vraćene 

ponuđačima  neotvorene. 

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene. 

Ponuda mora da važi najmanje 45 dana od dana otvaranja. 

Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana 17.09.2008.godine 

u  13,05  časova,  u  prostorijama  naručioca    Takovska  2, 

Kancelarija 41 ( mala sala). 

Otvaranju  ponuda  može    prisustvovati  po  jedan  ovlašćeni 

predstavnik  ponudjača  koji  će  svoja  ovlašćenja  predati 

komissiji  pre  početka  otvaranja  ponuda.  Nezapečaćene, 

neblagovremene  i  nekompletne,  kao  i  ponude  koje  nisu  u 

skladu sa ovim pozivom, neće biti razmatrane. 

Odluka  o  izboru  najpovoljnijeg  ponuđača  biće  doneta  na 

bazi  kriterijuma  ekonomski  najpovoljnije  ponude  posle 

obavljenog postupka pogađanja pri čemu će se rangiranje vršiti 

na osnovu kriterijuma i pondera bliže naznačenih i određenih u 

tenderskoj dokumentaciji. 

U  postupku  predmet  pogađanja  će  biti  CENA  I  ROK 

IZVOĐENJA RADOVA. 

Pogađanjeće se vršiti sa svim ponuđačima istovremeno, nakon 

otvaranja ponuda.Pregovaranje će se vršiti sa ponuđačima koji 

su podneli ispravne ponude. 

Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude biće dostavljeno 

svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke. 

Opština  Gornji  Milanovac  kao  Investitor  zadržava 

pravo da poništi postupak javne nabavke u bilo kojoj fazi 

bez  navođenja  razloga  i  naknade  eventualne    štete 

ponuđačima. 

8. 

JAVNI POZIV 

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 

Na  osnovu  člana  70.  stav  1.  tačka  2.  i  člana  72.  stav  1. 

tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS br. 

39/02)  i  Odluke  Predsednika  opštine  o  pokretanju  javne 

nabavke  br. 1404487/08   od 04.09.2008. godine u postupku
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sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja. 

OPŠTINA GORNJI MILANOVAC 

Takovska 2, 32000 Gornji Milanovac 

Objavljuje 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U 

POSTUPKU SA POGAĐANJEM BEZ PRETHODNOG 

OBJAVLJIVANJA ZA 

Javnu  nabavku  spotrske  opreme  za  potrebe    objekta 

„Sportska hala“ u Gornjem Milanovcu 

Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva domaća i 

strana pravna lica koja ispunjavaju uslove iz člana 45.  Zakona 

o javnim nabavkama. 

Ponuđači  su  dužni  da  uz  ponudu  dostave  dokaze  o 

ispunjenosti  uslova  u  skladu  sa  članom 46. Zakona  o  javnim 

nabavkama (naznačenih u konkursnoj dokumentaciji). 

Zainteresovani ponuđači mogu da dobiju sve  informacije u 

prostorijama  Opštinske  uprave  opštine  Gornji  Milanovac, 

Takovska 2, svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje 

ponuda. 

Kontakt  osoba:    Dmitar  Radonjić  tel.  0643172223 

Milorad Solujić tel: 032/718108 lok.22. 

Ponude sa naznakom, "Javna nabavka broj 54/08  sportska 

oprema  za potrebe  objekta  „Sportska hala“    ne  otvaraj" 

moraju  biti  dostavljene  najkasnije  do  12,00  časova  dana 

17.09.2008.  godine,  na  gore  navedenu  adresu.  Na  zadnjoj 

strani ponude navesti ime i adresu firme. 

Sve  ponude  dostavljene  nakon  isteka  navedenog  roka  za 

dostavljanje  ponuda  neće  se  otvarati  i  biće  vraćene 

ponuđačima  neotvorene. 

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene. 

Ponuda mora da važi najmanje 45 dana od dana otvaranja. 

Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana 17.09.2008.godine 

u  12,05  časova,  u  prostorijama  naručioca    Takovska  2, 

Kancelarija 41 ( mala sala). 

Otvaranju  ponuda  može    prisustvovati  po  jedan  ovlašćeni 

predstavnik  ponudjača  koji  će  svoja  ovlašćenja  predati 

komissiji  pre  početka  otvaranja  ponuda.  Nezapečaćene, 

neblagovremene  i  nekompletne,  kao  i  ponude  koje  nisu  u 

skladu sa ovim pozivom, neće biti razmatrane. 

Odluka  o  izboru  najpovoljnijeg  ponuđača  biće  doneta  na 

bazi  kriterijuma  ekonomski  najpovoljnije  ponude  posle 

obavljenog postupka pogađanja pri čemu će se rangiranje vršiti 

na osnovu kriterijuma i pondera bliže naznačenih i određenih u 

tenderskoj dokumentaciji. 

U  postupku  predmet  pogađanja  će  biti  CENA  I  ROK 

ISPORUKE. 

Pogađanjeće se vršiti sa svim ponuđačima istovremeno, nakon 

otvaranja ponuda.Pregovaranje će se vršiti sa ponuđačima koji 

su podneli ispravne ponude. 

Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude biće dostavljeno 

svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke. 

Opština  Gornji  Milanovac  kao  Investitor  zadržava 

pravo da poništi postupak javne nabavke u bilo kojoj fazi 

bez  navođenja  razloga  i  naknade  eventualne    štete 

ponuđačima.
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