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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

865. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:166122/11 
02.08.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  5.  и  16. 
Статута  општине  Горњи  Милановац(“Сл.гл.  општине 
Горњи Милановац“,број 20/08 и 3/11), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  измене  и 
допуне  Правилника  о  унутрашњој  организацији  и 
систематизацији  послова  у  ЈП“Спортскорекреативни 
центар“  ,  Горњи  Милановац,  који  је  директор  донео 
20.07.2011. године, под бројем 636/11. 

2.Сагласност  на  изворни  Правилник    о 
унутрашњој  организацији  и  систематизацији  послова  у 
овом  Предузећу,као  и  на  измене  истог,  дата  је 
решењима  број:1023269/09  од  17.02.2009.  године и  1 
023318/09 од 03.11.2009. године. 

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Образложење 

Јавно  предузеће  „Спортско  рекреативни 
центар“  Горњи  Милановац,  обратило  се  Председнику 
општине  Горњи  Милановац,20.07.2011.  године,  са 
захтевом за измену и допуну Правилника о унутрашњој 
организацији  и  систематизацији  послова  у  овом 
Предузећу.У тексту захтева се даље наводи да измене и 
допуне    напред  поменутог  акта,  имају  за  циљ 

обезбеђење  што  потпунијег  коришћења  објеката  и 
услуга Јавног Предузећа. 

Измене  и  допуне  Правилника  врше  се  у  делу 
„Унутрашња  систематизација    послова“,  тако  што  се 
додаје  односно  предвиђа    ново  радно  место,  под 
називом  „Руководилац  службе  маркетинга,  развоја 
информационих  система  и  електронског 
пословања.“Истим је обухваћено низ послова, који нису 
у  делокругу  до  сада  запослених  у  Предузећу.За  ово 
радно  место  предвиђен  је  један  извршилац  са  високом 
стручном  спремом,  који  има  за  задатак,  по  опису 
послова,  да  организује,  координира  и  обезбеђује 
извршење послова везаних за маркетиншку делатност и 
развој  информационих  система  и  електронског 
пословања;планира  и  усмерава  маркетинг  услуга  тако 
што утврђује циљеве  и спроводи маркетиншке планове 
и  програме;пласира  на  тржишту  програме Предузећа  у 
циљу  обезбеђења  потпуног  коришћења  објеката  и 
услуга;прави  месечне  планове  рекламнопропагандних, 
спортскокомерцијалних,  рекреативних,  културно 
забавних  и  других  манифестација;прати    и  планира 
информационе  и  електронске  потреба 
Предузећа;планира  и  управља  хардверским  и 
софтверским  ресурсима;врши  анализу,  пројектовање  и 
развој  електронске  матичне  евиденције  Предузећа  и 
друге  послове  који  су  детаљно  наведени  у  изменама  и 
допунама Павилника. 

На  основу  напред  наведеног  ,  а  сходно  члану 
58.став  1.тачка  5.  Статута  општине  Горњи Милановац, 
који прописује да Председник општине даје  сагласност 
на  опште  акте  којима  се  уређују  број  и  структура 
запослених у установама  које се финансирају из буџета 
Општине  и  на  број  и  структуру  запослених    и  других 
лица која се ангажују на остваривању програма или дела 
програма корисника буџета Општине, одлучено је као у 
диспозитиву. 

ПРАВНА  ПОУКА:Ово  решење  представља 
појединачни  правни  акт  и  против  њега  се  не  може 
изјавити  жалба,  већ  незадовољна  страна  може 
покренути  захтев  за  заштиту  законитости  пред 
надлежним судом. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср.
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866. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 13859/2011 
04. август 2011. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
АИ 

На основу   члана 10. Одлуке о  оснивању Дечје 
установе  „Сунце“,  Горњи  Милановац  („Сл.гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  бр.7/97,  2/04  и  5/05)  и 
члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  („Сл.гласник  општине  Горњи Милановац“, 
бр.20/08 и 3/11), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  Дечјој 
установи„Сунце“, Горњи Милановац, на повећање цене 
учешћа  родитеља  у  трошковима  целодневног  боравка 
детета  у  предшколској  установи    за  8,33%  ,  тако  да  је 
висина учешћа: 

  за  децу  до  5,5  година  у  износу  од  3.900,00 
динара 

 за децу на целодневном боравку у групама на 
припремном предшколском програму (5,5 – 6,5 година) 
70% од износа одређеног у алинеји 1., односно 2.730,00 
динара. 

2.  Ово  решење  примењиваће  се  од  15.08.2011. 
године. 

3.  Ово  решење  биће  објављено  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л о ж е њ е 

Дечја  установа  „Сунце“,  Горњи  Милановац, 
обратила  се  председнику  општине  Горњи  Милановац 
захтевом  бр.  14511146  од  30.06.2011.  године,  којим 
тражи сагласност на повећање цене учешћа родитеља  у 
трошковима  целодневног  боравка  детета  у 
предшколској установи  за 8,33%. 

Управни  одбор  Дечје  установе  „Сунце“  Горњи 
Милановац,  на  седници  одржаној  24.02.2011.  године, 
донео  је  Одлуку  о  повећању  цене  учешћа  родитеља  у 
трошковима  целодневног  боравка  детета  у  у 
предшколској  установи,  број  106306  од  25.02.2011. 
године, која је достављена уз захтев. 

Садашња цена учешћа родитеља  за целодневни 
боравак  детета износи   3.600,00 динара и примењује се 
од 01.02.2009. године. 

У  свом  захтеву  истичу  да  је  финансијски 
положај  Дечје  установе  у  погледу  ликвидности  крајње 
деликатан,  јер  је  у  међувремену  дошло  до  повећања 
цена:  намирница  које  се  користе  за  спремање  хране  за 
децу;  електричне  енергије,  средстава  за  хигијену,  гаса, 
горива, и др. а све  је и већи број  запослених васпитача 
који су завршили струковне и академске студије, што за 
последицу има повећање средстава за плате. 

Oпштинско  веће  општине  Горњи  Милановац, 
на  седници  одржаној  04.08.2011.  године,  донело  је 
Закључак    број  306938/2011  којим  се  подржава 
Предлог  решења  председника  општине  о  давању 
сагласности  Дечјој  установи  „Сунце“,  Горњи 
Милановац,  на  повећање  цене  учешћа  родитеља  у 
трошковима  целодневног  боравка  детета  у 
предшколској установи. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

152. 

На  основу  члана  61.  став  1.  тачка  13.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине 
Горњи Милановац“,  број  20/08  и  3/11)  и  члана  4. и 26. 
Одлуке о општинском већу општине Горњи Милановац 
( „Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/08), 
Општинско веће општине Горњи Милановац на седници 
одржаној 4. августа 2011. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  Општина  Горњи  Милановац  прихвата  и 
укључује   се  у процес пилотирања кроз DILS  пројекат 
новог  модела  финансирања    предуниверзитетског 
образовног система у  Републици Србији. 

II  Међусобна  права  и  обавезе  Министарства 
просвете  и  науке  Републике  Србије  и Општине  Горњи 
Милановац,  биће  регулисана  посебним  Споразумом  о 
пилотирању. 

III  Ово  решење  објавити  у  "Службеном 
гласнику општине Горњи Миланвац." 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број: 306938/2011 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

153. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
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Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
4.08.2011. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  128.600  динара  за  монтажу  кућног  гасног 
сета  са  терморегулатором  у  стамбеном  објекту  на 
локацији „Ивице“. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 4 – Оптинска управа, 
глава  01,  функционална  класификација  620  –  Развој 
заједнице,  економска  класификација  511  –  Зграде  и 
гарђевински  објекти,  и  то  за:  Стамбени  објекат  у 
насељу „Ивице“. 

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

4.  Ово  решење  објавити  у  „Сл.  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 306938/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

154. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
4.08.2011. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 

и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу од 20.000 динара месној заједници Прањани за 
сређивање фудбалског игралишта. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  4  –  Општинска 
управа,  глава  04  –  Месне  заједнице,  функционална 
класификација  620,  економска  класификација  425  – 
Текуће поправке и одржавање. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 306938/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

155. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
4.08.2011. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу од 20.000 динара на име помоћи МЗ Брђани за 
издавање часописа „Брђански годишњак“. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  4  –  Општинска 
управа,  глава  04  –  Месне  заједнице,  функционална 
класификација  620,  економска  класификација  423  – 
Услуге по уговору. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
Одељење за привреду и финансије.
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4.  Ово  решење  објавити  у  „Сл.  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 306938/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

156. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
4.08.2011. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу од 40.000 динара месној заједници Дружетићи 
поводом одржавања манифестације „Илиндански дани у 
Каменици“. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  4  –  Општинска 
управа,  глава  04  –  Месне  заједнице,  функционална 
класификација  620,  економска  класификација  423  – 
Услуге по уговору. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 306938/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

157. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
4.08.2011. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  105.000  динара  ОШ  „Арсеније  Лома“  са 
Рудника за набавку противпожарних апарата. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, 
глава  07  –  Основно  образовање,  функционална 
класификација  912,  економска  класификација  463  – 
Трансфери  осталим  нивоима  власти,  а  у  оквиру 
трансферних  средстава  распоређују  се  на  економску 
класификацију 512 – Машине и опрема. 

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

4.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 306938/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

158. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине
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Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
4.08.2011. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  100.000  динара  на  име  финансијске  помоћи 
манастиру Враћевшница за набавку котла. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  2  –  Председник 
општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама –  Верске заједнице, и то за манастир 
Враћевшница. 

3.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  уплатити 
на рачун број: 1501750988 код Креди банке. 

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

5.  Ово  Решење  објавити  у  „Сл.  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 306938/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

159. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
4.08.2011. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 

гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  20.000  динара  на  име  финансијске 
шаховском  клубу  „Металац  –  Таково“  за 
организовање Меморијалног турнира. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  4  –  Општинска 
управа,  глава  15  –  Установа  у  области  физичке 
културе,  функционална  класификација  810,  економска 
класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама,  и  то  за  шаховски  клуб  „Металац  – 
Таково“. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 306938/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

160. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  и 
101/2010), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011 и 11/2011) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
4.08.2011. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2011.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  22/2010, 
5/2011  и  11/2011),  раздео  2  –  Председник  општине, 
глава 2.1, функционална класификација 110 – Извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства  у 
износу  од  30.000  динара  на  име  финансијске  помоћи 
Удружењу  пензионера  општине  Горњи  Милановац 
за учешће на IV Олимпијади трећег доба у Соко Бањи. 

2.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења 
распоређују  се  у  оквиру  раздела  2  –  Председник
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општине, глава 2.1, функционална класификација 110 – 
Извршни  и  законодавни  органи,  економска 
класификација  481  –  Дотације  невладиним 
организацијама,  и  то  за  Удружење  пензионера 
општине Горњи Милановац. 

3.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  уплатити 
на рачун број: 155130960 код Чачанске банке. 

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

5.  Ово  Решење  објавити  у  „Сл.  гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 306938/2011 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,ср. 

ОСТАЛА АКТА 

24. 

На  основу  закључка  Владе  Републике  Србије  05  Број: 
3515990/2011  од  28.07.2011.  године  и  закључка 
Општинског  већа  општине Горњи Милановац  бр. 306 
938/2011  од  04.08.2011.године,  Општина  Горњи 
Милановац, расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ 
ПОНУДА 

ЗА ИЗБОР СУИНВЕСТИТОРА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ СТАДИОНА У ГОРЊЕМ 
МИЛАНОВЦУ, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

40308/3 КО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Предмет заједничког учешћа у изградњи је: 
Главни  градски  стадион,  укупне  бруто  површине  од 
6.814,89м²,  са  планираним  трибинама  капацитета  око 
3500  места  и  пратећим  садржајима  испод  трибина, 
комерцијалних  и  техничких  просторија  на  к.п.  бр. 
40308/3,  површине  1ха  38  ари  и  75  м²,  у  складу  са 
Планом    детаљне  регулације  ''Спортскорекреативни 
центар''    у  Горњем  Милановцу  (''Службени  гласник 
општине Горњи Милановац'', број 15/09). 
Обавезе  будућег  суинвеститора  су  да:  прибави 
локацијску дозволу, обезбеди пројектну  документацију, 
прибави    грађевинску   дозволу    за изградњу објекта  на 
предметној  локацији,  изведе  радове  на  изградњи 
предметног  објекта,  прибави  употребну  дозволу  за 
наведени објекат, на начин и под условима прописаним 
одредбама  Закона  о  планирању  и  изградњи  ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – 
одлука УС и 24/2011). 

Након  завршетка  изградње  предметног  објекта  и 
прибављања  употребне  дозволе  за  предметни  објекат 
суинвеститор је дужан да пренесе у својину Републици 
Србији део простора у новоизграђеном објекту у висини 
најповољније понуде, а који део не може бити мањи од 
277,50  м²  нето  површине  новоизграђеног  простора. 
Преостали  део  простора  припашће  у  својину 
суинвеститору  изградње. 
Међусобна  права  и  обавезе  суинвеститора  у  погледу 
заједничке изградње објекта Главног градског стадиона 
у  Горњем  Милановцу,  рокови  завршетка  изградње, 
својинска  права  на  изграђеним  објектима,  полагање 
одговарајуће  банкарске  гаранције  у  висини  процењене 
тржишне  вредности  бруто  површине  новоизграђеног 
просторa,  у  површини  коју  суинвеститор  понуди  као 
најповољнији понуђач, као и друга питања од значаја за 
наведени  правни  посао  регулисаће  се  посебним 
уговором. 
Избор  инвеститора  се  врши  методом  прикупљања 
писаних понуда, тако што сва заинтересована лица могу 
доставити  понуду    у  писаном  облику  лично  или 
препорученом  пошиљком  на  следећу  адресу:  Општина 
Горњи  Милановац,  ул.  Таковска  бр.  2,  Горњи 
Милановац. 
Крајњи рок за достављање понуда је 26.08.2011. године, 
до 12, 00 часова. 
Прихватају  се  искључиво  запечаћене  понуде  са 
назнаком на коверти  ''Понуда  за    избор    суинвеститора 
за  изградњу  главног  градског  стадиона  у  Горњем 
Милановцу  – не отварати''. 
Запечаћена понуда треба да садржи јасно одређену нето 
површину  новоизграђеног  простора  у  предметном 
објекту  изражену  у  квадратним  метрима  коју  је 
суинвеститор  спреман  да  пренесе  Републици  Србији  у 
својину по завршетку изградње објекта. 
Уз понуду понуђач подноси: 
  пријаву  за  учешће  на  јавном  прикупљању  понуда  ( 
пријава  садржи  податке  о  понуђачу,  назив,  седиште, 
ПИБ, МБ, име одговорног лица) 
 извод из АПРа, 
  потврду  Пореске  управе  о  измиреним  пореским 
обавезама  (  Потврду  издају  републичка  и  локална 
пореска администрација), 
 потврду да правно лице није било у блокади дуже од 7 
дана у задњих годину дана ( потврду издаје НБС). 
 идејно решење главног градског стадиона. 
Понуда мора бити на српском језику. Непотпуне понуде 
се неће разматрати. 
Рок важења понуде је 90 дана. 
Сматраће  се  да  су  испуњени  услови  за  избор 
суинвеститора, уколико  у року за прикупљање писаних 
понуда буде поднета најмање једна потпуна понуда. 
Јавно  отварање  понуда  одржаће  се  дана 
29.08.2011.године    у  Великој  сали  општине  Горњи 
Милановац, ул. Таковска бр.2, у Горњем Милановцу, са 
почетком  у  12,00  часова,  у  присуству  комисије 
формиране  одлуком  Председника  општине  и  у 
присуству представника свих понуђача. 
Особе  за  контакт:  Зоран  Дрињаковић,  тел.032/713537; 
Мирјана Оташевић, тел.032/714794.
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