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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

118. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник 
Број: 1020342/09. 
4.06.2009.год. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  18. 
Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.М.",бр.20/08),  а  по 
указаној потреби, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
I   Oдређујем: 
  Драгана  Вучићевића,  начелника 

Општинске управе, за руководиоца и 
  Милосава  Петровића,  директора 

ЈКП"Горњи Милановац",  за  посебног  саветника 
пројекта адаптације објекта Гимназије "Таковски 
устанак"  у  Г.Милановцу  и  израде  Регулационог 
пројекта  Гимназије,  као  и  поступка  привођења 
намени  грађевинског  земљишта  у  оквиру 
реализације Пројекта Гимназије. 

II  Задатак напред именованих је: 
1.  Да  сачине  програм  активности  на 

пословима  које  је  неопходно  обавити  у 
урбанистичком и грађевинском делу. 

2.  Да  предузму  све  потребне  радње  за 
избор  најповољнијег  понуђача  радова  од 
пројектовања  до  извођења  грађевинских  радова 

и  техничког  пријема,  у  складу  са  Законом  и 
општинском регулативом. 

3.  Да  припреме  нацрте  свих  уговора 
потребних за реализацију овог посла. 

4.  Да, поред радова на објекту Гимназије, 
прате  и  координирају  послове  на  извођењу 
радова и на другим објектима чији је инвеститор 
општина  Горњи  Милановац,  и  то:  Спортској 
хали  у  Прањанима,  згради  Основне  школе  у 
Теочину  и  објекту  Дечјег  обданишта  у 
Прањанима. 

5. Да најмање једном седмично, у писаној 
форми,  извештавају  Председника  општине  о 
току извођења радова. 

III   Oбавезују  се  све  службе Општиснке 
управе,  јавних  предузећа  и  установа,  надзорни 
органи,  пројектанти  и  извођачи  радова  да 
поступају  по  налозима  и  примедбама 
руководиоца пројекта и посебног саветика. 

IV  За  обављање  послова  напред 
наведеним лицима, припада право на накнаду од 
чему ће се сачинити посебан уговор. 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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119. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1 344222/09 
Датум: 05.06.2009.год. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
АИ 

На  основу  члана  38.  став  3.  Одлуке  о 
организацији  и  начину  обављања  јавног 
превоза  путника  на  територији  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи  Милановац“,  број  30/08)  и  члана  58. 
став  1.  тачка  16.  Статута    општине  Горњи 
Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“, број 20/08), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОБРАЗУЈЕ  СЕ  Комисија за естетски 
преглед  возила  којим  се  обавља  ауто  такси 
превоз  на  територији  општине  Горњи 
Милановац, у следећем саставу: 

* за председника Комисије: 
  Мирослав  Миловановић,  помоћник 

Председника општине Горњи Милановац, 

* за чланове: 
  Момчило  Вељковић,  радник 

Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац, 

  Ивана  Адамовић,  радник  Општинске 
управе општине Горњи Милановац, 

* за заменика: 
  Радован  Хаџић,  радник  Општинске 

управе Горњи Милановац. 

2.  Задатак  Комисије  је  да  проверава  и 
утврђује естетски изглед такси возила, сачини 
записник  и  исти  достави  општинском 
саобраћајном инспектору. 
Записник  садржи  предлог  Комисије  да  ли 
возило  испуњава  естетске  услове  за  издавање 
такси дозволе за возило. 

3.  Ово  решење  биће  објављено  у 
Службеном  гласику  општине  Горњи 
Милановац. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

120. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1463295/09 
15.05.2009. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  став  1.  тачка  5. 
Закона о локалној самоуправи  «Сл.гл.РС», бр. 
129/07),  у  поступку  извршења  припремних 
радова    за  изградњу  на  грађевинском 
земљишту  означеном  као  кп.  бр.  625/2  КО 
Горњи  Милановац  по  основу  одредбе  члана 
72.  Закона  о  планирању  и  изградњи  «Сл.гл. 

РС»,  бр.  47/03  и  34/06),  Извршни  орган 
општине Горњи Милановац доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. НАЛАЖЕ СЕ  Јавном    предузећу  за 
изградњу  Општине  Горњи Милановац  ,    да  у 
законском  року  спроведе  поступак  јавне 
набавке  за  избор  најповољнијег  извођача  у 
циљу  рушења  објекта  Зграде  биоскопа 
«Таково»  у  Горњем  Милановцу    која  је 
лоцирана  на  кп.  бр.  625/2  КО  Горњи 
Милановац,  зграда  основног  габарита  402  м2 
са  структуром  сутерена  ,  приземља  и  спрата 
(галерије) . 

2.  НАЛАЖЕ  СЕ  Установи  Културни 
центар Горњи Милановац  да у року од 8 дана
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од  дана  доношења овог  решења  испразни  све 
просторије у згради од ствари и документације 
у циљу приступања постуку рушења објекта. 

3.  НАЛАЖЕ  СЕ  Општинском  јавном 
правобранилаштву  Општине  Горњи 
Милановац  да  преко  надлежних  државних 
органа  у  хитном  поступку  спроведе  исељење 
из објекта  свих лица који  објекат  користе  као 
фактички  корисници. 

4.  Ово  решење  по  правоснажности 
објавити  у  «Службеном  гласнкку  Општине 
Горњи Милановац.» 

О б р а з л о ж е њ е 

У  циљу  спровођења  припремених 
радова, а на основу Генералног урбанистичког 
плана за насељено место Горњи Милановац и 
донете   Саобраћајне  студије,  а  ради изградње 
наставка  уличног  коридора  ,  саобраћајнице 
улица Вука Караџића у Горњем Милановцу    , 
потребно  је  извршити  радове  на  рушењу 
објекта  «Стари  градски  биоскоп  Таково  «  у 
Горњем Милановцу. 

Објекат  је  лоциран  на  засебној 
грађевинској  катастарској  парцели  кп.  бр. 
625/2  КО  Горњи  Милановац  и  која  парцела 
чини у целини основни габарит објекта од 402 
м2, ( 0.04.00 ха ) . 

Према листу непокретности бр. 353 КО 
Гор.  Милановац  ,  земљиште  и  зграда  су 
уписани  на  власника  државна  својина 
Републике  Србије  и  држаоца  Народни 
универзитет Горњи Милановац . 

Како је неспорна законска чињеница да 
се  према  Закону  о  потребама  у  одређеним 
областима  за  које  се  средства  обезбеђују  из 
јавних  прихода  (  «Сл.гл.РС»,  бр.  79/91  ) 
имовина  бивших  фондова  ,  где  спада  и 
имовина  Народног  универзитета  Гор. 

Милановац има  сматрати  имовином Општине 
Гор.  Милановац  на  којој  правни  следбеник 
може  бити  оснивач  Општина  Горњи 
Милановац      као носилац имовинских права  , 
то  се  овим  решењем  у  поступку  припреме 
грађевинских  радова  од  стране  извршног 
органа  општине  обезбеђују  услови  за  даљу 
изградњу  новог  објеката  –  коридора 
саобраћајнице . 

Извештајем  надлежног  грађевинског 
инспектора  ,  бр.  407354138  од  6.04.2009. 
године  утврђено  је  у  закључку  поменутог 
извештаја да зграда ако се  у скорије време не 
буде  текућим  и    инвестиционим  одржавањем 
конзервирала  постоји    потенцијална  опасност 
од урушавања објекта услед дотрајалости. 

Сходно  свим  чињеницама  и  условима 
који  предходе  изградњи  нових  објеката  , 
донето је решење , сагласно садржају из изреке 
све  у  функцији  припремних  грађевинских 
радова . 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 
овог Решења може се 
уложити  жалба  Општинском  већу  Општине 
Горњи Милановац , у року од 15 дана од дана 
доношења  решења,  таксирана  са 
одговарајућом административном таксом. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1.  Јавном предузећу за изградњу 
Општине Гор. Милановац, 
2. Директору Културног центра Г.М. 
3. Општинском јавном правобраниоцу 
Гор. Миланоовац, 
4. Одељењу за урбанизам. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

4. 

На  основу члана    70.  став  1.  тачка 2. и 
члана  72.  став  1.  тачка  1.  Закона  о  јавним 
набавкама ( „Сл.гласник РС“ бр.116/08), 

Општинска управа 
Општина Горњи Милановац 

32300 Горњи Милановац, ул.Таковска бр.2 

О б ј а в љ у ј е 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за достављање понуда у отвореном поступку 
за доделу уговора о јавној набавци радова 

2 
1.  Предмет  јавне  набавке    је    извођење 
инвестиционих радова  адаптације   на објекту 
Гимназије  „Таковски  устанак“  у  Горњем 
Милановцу. 

У  складу    са  чланом  36.  Закона  о  јавним 
набавкама  (  „Сл.гласник  РС“  бр.116/08) 
предмет  јавне  набавке  обликован  је  у  две 
независне партије и за сваку од њих, независно 
ће  се  вршити  вредновање  понуда  и  доделити 
уговори: 

  партија  1    грађевинскозанатски  радови  на 
објекту  Гимназије  у  „Таковски  устанак“  у 
Горњем Милановцу; 
партија  2    столарски  радови  на  објекту 
Гимназије  „Таковски  устанак“  у  Горњем 
Милановцу. 
2.  Право  учешћа  у  поступку  имају  сви 
понуђачи  који  испуњавају  услове  из  чл.44. 
Закона о јавним набавкама а испуњеност ових 
услова дужни су да докажу на начин прописан 
чланом  чл.45  Закона  о  јавним  набавкама. 
Понуђачи  су  дужни  да  попуне  обрасце  и 
приложе  документа  тражена  у  конкурсној 
документацији. 

3.Конкурсна  документација  може  се  преузети 
у просторијама наручиоца: Општинска  управа 
општине    Горњи  Милановац,  ул.Таковска  2 
(канцеларија  43)  у  времену  од  814  часова 
сваког  радног  дана  или  ћемо  Вам  исту  по 
Вашем захтеву доставити поштом. 

Преузимање конкурсне документације може у 
име понуђача обавити само овлашћено лице са 
писменим овлашћењем, уз приложени доказ о 
уплати  у  износу  од  3.000,00  динара  на  име 
накнаде трошкова. Уплату извршити на текући 
рачун    бр.84074515184303 позив на  број  72 
041,  сврха  уплате  –накнада  за  преузимање 
конкурсне  документације.  Уплаћена  средства 
се неће враћати. 
У  случају  да  конкурсну  документацију 
шаљемо  поштом,  писмени  захтев  и  доказ  о 
уплати  трошкова  конкурсне  документације 
доставити на фаx 032/700190. 

4.Увид  у  конкурсну  документацију  може  се 
извршити  сваког  радног  дана у  времену од  8 
14  часова  у  просторијама  Општинске  управе 
општине  Горњи  Милановац,  Таковска  2  ( 
канцеларија 43). 

5. Критеријум за избор најповољније понуде је 
економски  најпвољнија  понуда.          Прецизан 
опис    критеријума    и  бодовања  садржан  је  у 
конкурсној документацији. 
Понуђач  је  обавезан  да  достави  оригинал 
писма  о  намерама  банке  за  издавање 
неопозивих,  безусловних  и  на  први  позив 
наплативих  гаранција:  за  повраћај  аванса 
(уколико  се  тражи  аванс,  са  роком  важности 
који  је  30  дана  дужи  од  рока  датог  за 
извршење  посла),  за  добро  и  квалитетно 
извођење радова у уговореном року ( у износу 
10  посто  од  вредности  понуде,  важности  30 
дана од дана истека рока за коначно извршење 
посла), за отклањање недостатака у гарантном 
року  (у износу од 10 посто вредности понуде, 
и  са  роком важности  који  је  30  дана  дужи од 
гарантног рока). 

6.  Неблаговремене,  незатворене  и  непотпуне 
понуде  неће  бити  разматране.Понуда  мора 
бити јасна и недвосмислена са свим прилозима 
и  обрасцима  из  конкурсне  документације.
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Важност понуде мора бити најмање 60 дана од 
дана  отварања.  Не  прихватају    се  понуде  у 
варијантама. 

7.Понуђач може поднети понуду  за  једну или 
обе  партије,  а  у  зависности  од  испуњености 
обавезних услова. 

8.Рок  за  подношење  понуда  је  30  (тридесет) 
дана  од  дана  објављивања  јавног  позива  у 
„Сл.гласнику  РС“  до  12,00  сати  последњег 
дана  рока,  без  обзира  на  начин  на  који  су 
послате.  Уколико  рок  истиче  на  дан  који  је 
нерадан,  као  последњи  дан  наведеног  рока 
сматра ће се први следећи радни дан. 

Понуде  са  назнаком  „НЕ ОТВАРАЈ  –  понуда 
за извођење инвестициони радова  адаптације 
на  објекту  Гимназије  „Таковски  устанак“  у 
Горњем  Милановцу,  за  партију 
________________________________________ 
( навести партију предметне набавке за коју се 
конкурише), морају бити достављене на адресу 
:Општинска  управа  општине  Горњи 
Милановац, ул.Таковска бр.2. 

9.  Јавно  отварање  понуда  обавиће  се 
комисијски исти дан у 12,05 сати уз присуство 
овлашћених  представника  понуђача  који  ће 
своја  овлашћења  предати  комисији  пре 
почетка  отварања  понуда,  у  просторијама 
Општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац, канцеларија 41мала сала. 

10. Одлука о избору најповољније понуде биће 
донета  у  року  од  10  (  десет)  дана  од  дана 
отварања понуда. 

11.Остале  информације:наручилац  задржава 
право да одустане од вршења избора понуђача 
уколико  установи  да  ниједна  понуда  не 
одговара  условима  из  јавног  позива  и 
конкурсне  документације  или  да  одустане  од 
избора  најповољније  понуде  из  било  ког 
другог оправданог разлога, без накнадне штете 
понуђачима. 
12.Додатна обавештења могу се добити на тел. 
032/713528,  особа  за  контакт:  Драган 
Вучићевић.
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ОСТАЛА АКТА 

4.
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____________________________________________________ 

SADR@AJ 

АКТА  ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ 

118. Решење бр.1020342/09. од 4.06.2009.год.  страна 1. 
119.  Решење  о  образовању Комисије  за  естетски  преглед  возила  којим  се  обавља  ауто  такси 
превоз бр.1.344222/09. од 5.06.2009.г. 
120. Решење бр.1463295/09. од 15.05.2009.године. 

страна 2. 

страна 23 

АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

4. Јавни позив за достављање понуда у отвореном поступку за доделу уговора о јавној набавци 
радова 

страна 45 

ОСТАЛА АКТА 

4. Уговор о извођењу радова бр.1454100. од 5.06.2009.год.  страна 68 

________________________________________________ 
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

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

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

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


