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

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
71.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

72.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1401/259
03.09.2007.године
Горњи Милановац

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1463255/07
4.09.2007. 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
и 3/06) и члана 6. Одлуке о буџету општине
Г.Милановац за 2007.годину (“Службени гласник
општине Г.Милановац“ бр.14/07,16/07) доносим

На основу члана 41. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи и одредби члана 49. став 1. тачке 8. и
13. Статута Општине Горњи Милановац, доносим

РЕШЕЊЕ
1. Oдобравају сe средства у износу од 25.960,00
динара, на име услуге смештаја такмичара у
Италији на светском првенству за ветеране од
04.09.12.09.2007.године
(за
Боровњак
Милована,Урошевић Миливоја и Миладиновић
Слободана ), из средстава утврђених Одлуком о
буџету
општине
Г.Милановац
за
2007.годину("Сл.гласник општине Г.Милановац",
бр.14/2007,16/2007),
Раздео
1Скупштина
општине, глава 1.1,функција 110Извршни и
законодани органи, позиција 7, економска
класификација 423услуге по уговору.
2.Средства из тачке 1. овог решења прети
Агенцији „Квиз“ на жиро рачун број: 20558234
83 код Комерцијалне банке.

РЕШЕЊЕ
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Општина Горњи Милановац
да на име накнаде за пренос осталог грађевинског
земљишта у државној својини, које чине кп.бр.1/2
површине 0.05.41 ха, кп.бр. 1/3, површине 0.05.87 ха, кп.
бр. 1/4, површине 0.16.12 ха, кп.бр. 1/5 површине 0.00.88
ха, кп.бр. 1/6 површине 0.06.82 ха и кп.бр. 1/7 површине
0.00.33 ха све парцеле у КО Горњи Милановац, укупно
земљиште површине 0.40.43 ха, уступи као вид накнаде
Министарству одбране Републике Србије право
коришћења на делу стана у државној својини Републике
Србије право коришћења на делу стана у државној својини
републике Србије, стамбени простор од 61,92 м2, и то по
цени квадратног метра стана од 54.847,00 дин/м2 , а на
стану означеном као АЛ, број стана 01, тип стана А у
приземљу стамбене зграде на локацији „Ивице“ у Горњем
Милановцу, укупне површине 67,22 м2.
2. Општина Горњи Милановац потражује од
Министарства одбране Републике Србије, на име
разлике до укупне квадратуре стамбеног простора на
конкретном стану укупне површине од 67,22 м2 исплату
разлике у квадратури од 5,30 м2, новчаним износом од
укупно 290.695,00 динара или другим видом накнаде, који
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буде уговорен између Општине Горњи Милановац, као
повериоца и Министарства одбране Републике Србије, као
дужника ове обавезе, а по основу обавеза из закљученог
поравнања пред Општинском управом Општине Горњи
Милановац, Одељењем за имовинскоправне послове од 5.
04. 2007. године у предмету бр. 405463185/06.
3. Општина Горњи Милановац и Министарство
одбране Републике Србије, на основу извештаја о
тржишним вредностима непокретности од 20.09. 2005.
године и извештаја од 22. 09. 2005. године, које је
доставило Министарство финансија, Пореска управа
Филијала у Горњем Милановцу утврђују тржишну цену
земљишта на локацији „Ивице“ у новчаном износу од
84.000,00 динара по ару грађевинског земљишта, односно
840,00 динара /м2 и тржишну цену стамбеног простора на
локацији „Ивице“ у износу од 54.847,00 дин/м2.
4. Ово решење доносим по основу обавеза
Општине Горњи Милановац преузетих према, решењу
Општинске управе Одељење за имовинскоправне послове
бр. 405463348/05 од 22. 07. 2005. године, решењу
извршног органа Општине Горњи Милановац број 405
46455/05 од 26. 07. 2005. године и закљученог поравнања
пред надлежним органом Општинске управе Одељења за
имовинскоправне послове број 405463185/06 од 5. 04.
2007. године.
ПРЕРДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

73.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401260
06.09.2007.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.9/02,87/02,61/05др.закон,66/05,101/05
др.закон,62/06др.закон,63/06испр.др.закон,85/06 и 86/06
испр.) и члана 49. Статута општине Горњи
Милановац(”Службени
гласник
општине
Горњи
Милановац”, бр.4/02,12/04,3/05 и 3/06) и члана 6. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац за 2007.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,бр.14/07,16/07)
председник
Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од
6.000,00 динара,Општинској управи, из средстава
утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац
за 2007. годину ("Сл.гласник општине Г.Милановац"
бр.14/2007,16/2007), Раздео 1  Скупштина општине,
организациона шифра 09808, глава 1.1, функција 110,
позиција 16, економска класификација 499  Средства
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резерве  Текућа буџетска резерва, на име трошкова
полагања државног стручног испита за
Дмитра
Петровића.
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру организационе шифре 05097 раздео 3
Општинска управа, глава 01, функција 130Опште услуге,
позиција 37, економска класификација 423Услуге по
уговору.
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.

74.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 101658
06.09.2007.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.9/02,87/02,61/05др.закон,66/05,101/05
др.закон,62/06др.закон,63/06испр.др.закон,85/06 и 86/06
испр.) и члана 49. Статута општине Горњи
Милановац(”Службени
гласник
општине
Горњи
Милановац”, бр.4/02,12/04,3/05 и 3/06) и члана 6. Одлуке о
буџету општине Г.Милановац за 2007.годину(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац,бр.14/07,16/07)
председник
Oпштине доноси
РЕШЕЊЕ
О коришћењу текуће буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од
150.000,00 динара,Месној заједници Прањани, из
средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи
Милановац за 2007. годину ("Сл.гласник општине
Г.Милановац" бр.14/2007,16/2007), Раздео 1  Скупштина
општине, организациона шифра 09808, глава 1.1, функција
110, позиција 16, економска класификација 499  Средства
резерве  Текућа буџетска резерва, на име финансијске
помоћи за поправку путева.
2.Средства из тачке 1. овог решења, распоређују
се у оквиру организационе шифре 09808 раздео 1
Скупштина општине, глава 1.3, функција 620Месне
заједнице, позиција 22, економска класификација 425
Текуће поправке и одржавање.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
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5. Oво решење објавити у „Службеном гласнику
Општине Горњи Милановац.“
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(„Сл.гласник општине Горњи Милановац“, број 14/07,
16/07), доносим
РЕШЕЊЕ

ПРЕРДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

75.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број : 1401261
06.09.2007.год.
Горњи Милановац
На основу члана 41.став 7. Закона о буџетском систему (
Сл.гласник
РС
број
бр.9/02,87/02,61/05
др.закон,66/05,101/05 др.закон,62/2006  др.закон,63/2006
испр.др.закона , 85/2006. и 86/2006исправка), доносим
РЕШЕЊЕ
О промени апропријацијe
1. Средства сталних трошкова, утврђена Одлуком о
буџету општине Горњи Милановац за 2007. годину
(„Сл.гласник
општине
Г.Милановац“бр.14/2007
и
16/2007.),раздео
01Скупштина
општине,глава
1.1,функција 110Извршни и законодавни органи, позиција
5,економска класификација 421 стални трошкови , у
износу од 210.000,00 динара , што представља 5%
вредности ове апропријације, преусмеравају се на :
текућу
буџетску
резервуРаздео
01Скупштина
општине,глава 1.1,функција 110,позиција 16,економска
класификација 499средства резерветекућа буџетска
резерва.
2. Ореализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Установи у области
физичке културе из Горњег Милановца на Одлуку
Управног одбора Установе у области физичке културе број
241/1 од 06. 09. 2007. године на расподелу средстава
спортским организацијама за редовну делатност и то:
1. Општински фудбалски савез Г.Милановац
2. Спортски савез општине
3. Одбојкашки клуб „Таково“
4. Женски рукометни клуб „Г.Милановац“
5. Омладински кошаркашки клуб „Таково“
6. СД „Д.ЈевтићШкепо“
7. Карате клуб „Таково“
8. Карате клуб „Милановац“
9. Куглашки клуб „Таково“
10. Атлетски клуб „Таково“
11. Шаховски клуб „Таково“
12. Спортско друштво „Таково“
13.
Планинарско
смучарско
друштво
„Рудник“
14. Удружење
спортских
риболоваца
„Таково“
15. Тениски клуб „Таково“
16. Нераспоређена средства намењена за
помоћ клубовима

2.143.000,00
163.000,00
393.600,00
393.600,00
368.600,00
368.600,00
171.800,00
103.200,00
197.300,00
197.300,00
103.200,00
34.600,00
34.600,00
26.000,00
34.600,00
67.000,00

ПРЕДСЕДНИК
Дражимир Марушић,ср.

77.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1401/265
13.09.2007.године
Горњи Милановац

ПРЕРДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

76.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1022367/1
12.09.2007. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 49. Статута општине Горњи
Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“,
број 4/02, 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06) и члана 18.Одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2007. годину

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
и 3/06) и члана 6. Одлуке о буџету општине
Г.Милановац за 2007.годину (“Службени гласник
општине Г.Милановац“ бр.14/07,16/07) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Oдобравају сe средства у износу од
63.943,20 динара, на име рефундације ПТТ
трошкова за период 01.01.31.03.2007.године,
Пореској
управирегионални
центар
Крагујевац,филијала Г.Милановац. на основу
Уговора бр.02122041/200722 од 22.03.2007, из
средстава утврђених Одлуком о буџету општине
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Г.Милановац
за
2007.годину("Сл.гласник
општине
Г.Милановац",
бр.14/2007,16/2007),
Раздео 3Општинска управа, глава 0.1,функција
130Опште услуге, позиција 35, економска
класификација 421стални трошкови.
2. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
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79.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број:1404343/07.
19.09.2007.год.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕРДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
 Одељењу за финансије 

78.

ЗАВОДУ Г.Г.А.В. ЉУБЉАНА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1401/264
13.09.2007.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
и 3/06) и члана 6. Одлуке о буџету општине
Г.Милановац за 2007.годину (“Службени гласник
општине Г.Милановац“ бр.14/07,16/07) доносим
РЕШЕЊЕ
1. Oдобравају сe средства у износу од
115.640,00 динара, на име учешћа на Четвртом
међународном сајму заштите животне средине у
БеоградуЕКОФАИР, из средстава утврђених
Одлуком о буџету општине Г.Милановац за
2007.годину("Сл.гласник општине Г.Милановац",
бр.14/2007,16/2007), Раздео 3Општинска управа,
глава 0.1,функција 130Опште услуге, позиција
38, економска класификација 424611услуге
очувања животне средине.
Ови издаци се финансирају из наменски
оствареног приходаНакнаде за загађивање
животне средине.
2.Средства из тачке 1. овог решења прети
на жиро рачун Београдског сајма,број: 330
400403576 код Меридијан банке.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за привреду и финансије.
ПРЕРДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

На основу члана 49. став 1. тачке 8. и 13. Статута
општине Горњи Милановац, ("Сл.гласник општине
ГМ",бр.4/02., 12/04, 3/05, 3/06 и 12/06.), а по указаној
потреби Председник општине доноси
НАРЕДБУ
Решењем
Трговинског
суда
у
Чачаку
ИВ.бр.1257/07. од 10.09.2007.године, принудном наплатом
извршиће се скидање са рачуна износ од 3.726.151,50
динара, са законском затезном каматом почев од
29.07.2007.године, исплате на име ануитета за јули месец
2007.године који доспева 29.07.2007.године.
Како је у међувремену то потраживање од
29.07.2007.године у истом износу наплаћено такође
принудним извршењем Трговинског суда у Чачку,
Решењем ИВ.бр.1184/07. од 24.08.2007.године, а следећа
рата доспева 29.09.2007.године у истом износу, ради
економичности поступка и смањења трошкова извршење
по решењу ИВ.бр.1257/07. од 10.09.2007.године, има се
сматрати исплатом доспеле рате (ануитета) за
29.09.2007.године.
Налаже се Одељењу за финансије да ову исплату
прокњижи на начин утврђен овом Наредбом, а Завод
Г.Г.А.В. из Љубљане се обавештава о уплати ове рате која
доспева 29.09.2007.године.
Од Завода затражити фактуру на овај износ,према
доспелој динамици и доспелом року, као и повраћај
меница издатих за ануитете доспеле 29.08.2007.године и
29.09.2007.године, ради њиховог уништавања.
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и
примењиваће се одмах.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

Br
ojj 21
20
00
07
7
Bro
21//2

Sl
u`
`b
be
en
ni
i gl
as
sn
ni
ik
k op
{tti
in
ne
e Go
rw
wi
i Mi
la
an
no
ov
va
ac
c
Slu
gla
op{
Gor
Mil

St
ra
an
na
a5
Str

6. Закључак објавити у "Службеном гласнику
општине Горњи Милановац".
Образложење

80.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број:1463256/07.
11.09.2007.год.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 41. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.9/02, 33/04, 4/06)
и члана 49. став 1. тачке 8. и 13. Статута општине Горњи
Милановац, ("Сл.гласник општине Г.М",бр.4/02), доносим
ЗАКЉУЧАК
1. Општина Горњи Милановац, као инвеститор, на
основу преузетих обавеза од "Грађевинске дирекције
Србије"доо наставља изградњу стамбених зграда ознаке
Г1 и Г2, које се састоје од по две ламеле са укупно 80
стамбених јединица, површине 5.248 м2, у свему према
пројекту овлашћеног пројектанта "Урбанпројект" из
Чачка.
2. Због недостатка финансијских средстава
финансирање изградње предметних објеката по систему
"кључ у руке" извршити избором најповољнијег
суинвеститора изабраног путем јавног огласа.
3. Изабрани суинвеститор, по завршетку радова и
прибављању употребне дозволе, је у обавези да општини
Горњи Милановац преда 25 стамбених јединица,
површине 2.222 м2, као и обештећење за комунално
опремљено грађевинско земљиште и трошкове израде
пројектне документације. Остатак станова од 55 стамбених
јединица укупне површине 3.026,06 м2 припао би
суинвеститору као накнада за финансирање радова.
4. Однос између Републике Србије, као власника
непокретности, корисника општине Горњи Милановац и
суинвеститора регулисати посебним уговором по
прибављању сагласности од стране Владе Републике
Србије.
5. Обавезује се општина Горњи Милановац да од
добијених стамбених једница пренесе право коришћења:
 "Грађевинској дирекцији Србије"доо на 14
стамбених јединица површине 1.248,96 м2, на име накнаде
за извршена улагања, сходно уговору о заједничкој
изградњи број 145235 од 12.08.2005.године, као и
 Министарству одбране Републике Србије на 11
стамбених јединица површине 973 м2 на основу преузетих
обавеза по уговору о размени права коришћења
непокретности под II/3 Oв.бр.195/05. од 17.03.2006. и
поравнању број 405463185/06. од 05.04.2007.године,
закљученом пред Општинском управом општине Горњи
Милановац.

Реализујући Програм развоја општине Горњи
Милановац као и преузете уговорне обавезе од стране
"Грађевинске дирекције Србије"доо и Минситарства
одбране проистекле стицањем права коришћења на
објекту Клуба Војске, општина Горњи Милановац
приступа наставку изградње и завршетку радова на
стамбеним зградама у насељу "Ивице" у Горњем
Милановцу, започетим од стране Дирекције за обнову
земље.
Увидом у документаицју утврђено је:
 да је општина Горњи Милановац са
"Грађевинском дирекцијом Србије" доо, као правним
наследником Дирекције за обнову земље закључила
уговор о заједничкој изградњи (суфинансирању)
стамбених зграда у Горњем Милановцу којим је у
својству инвеститора преузела даље финансирање
изградње предметних зграда;
 да је општина Горњи Милановац са Републиком
Србијом и Министарством одбране СЦГ закључила
Уговор о размени права коришћења непокретности Клуба
Војске у Горњем Милановцу за 10 завршених станова у
насељу "Ивице";
 да су регулисани имовинскоправни односи око
земљишта на којем је започета изградња предметних
зграда те да су кп.бр. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 31/29, 31/30,
31/31, 31/32, све у КО Горњи Милановац и кп.бр.945/6,
945/7, 945/8, 945/9, 945/10, 945/11 и 944/1 све у КО
Брусница, уписане у катастарским књигама као
власништво Републике Србије корисника општине Горњи
Милановац  Јавно предузеће за изграду општине Горњи
Милановац;
 да је закључено поравнање пред органом управе
бр.405463185/06. од 05.04.2007.године, на основу којег
је пренето право коришћења на земљишту са
Министарства одбране Србије на општину Горњи
Милановац уз надокнаду за један стан површине 66,34 м2;
 да је израђена пројектна документација и то
главни пројекат изведеног стања и главни пројекат
наставка радова на објектима "Ивице", од стране
овлашћеног пројектанта "Урбанпројект" Чачак;
 да је Градски завод за вештачења Београд
извршио процену вредности изведених радова на
објектима Г1 и Г2 у насељу "Ивице" као и процену
вредности будућих радова на предметним објектима;
 да је Општинска управа општне Горњи
Милановац Одељење за комуналностамбене послове и
урбанизам издала Решење о грађевинској дозволи бр.406
351275/06. од 13.04.2007.године, којим је извршена
легализација бесправно изграђених објеката у насељу
"Ивице" као и Решење о одобрењу за изградњу број 406
351883 од 05.06.2007.године, за завршетак радова на
предметним објектима;
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 да је од Министарства финансија прибављено
тумачење број 01100141/200708. од 17.05.2007.године,
којим се за избор суинвеститора за извођење радова на
објекту "Ивице" не примењују одредбе Закона о јавним
набавкама већ је потребно избор извршити путем јавног
оглашавања уз закључење Уговора о пословно техничкој
сарадњи;
 да је јавни позив за избор инвеститора за
наставак радова на предметним објектима објављен у
дневном листу "Политика" од 4.06.2007.године и листу
"Таковске новине" од 31.05.2007.године;

одељења Општинске управе, доносим

РЕШЕЊЕ
1.Предлози пројеката за конкурисање код
Националног инвестиционог плана за средства у 2008.
години испред општине Горњи Милановац, јесу следећи:
Ред.
Бр
1.

2.

 да је спроведен поступак избора најповољнијег
понуђача који је ушао у преговоре али је дописом од
21.08.2007.године, обавестио општину да одустаје од
понуде и закључења уговора;
 да је урађена Студија о економској опрвданости
пројекта изградње објекта  завршетка радова на
предметним објектима од стране Агенције "Билтон" из
Чачка;
 да је потребно прибавити од Владе Републике
Србије, преко Дирекције за имовину Републике Србије,
сагласност за прибављање у својину Републике Србије
непокретности, путем изградње уз закључење уговора са
суинвеститором.
Против овог Закључка дозвољена је заштита у
смислу члана 108., 109. и 111. Закона о локалној
самоуправи, пред Владом Републике Србије и
Министарством за државну управу и локалну самоуправу.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
ДОСТВИТИ:
 Дирекцији за имовину РС,
 надлежним органима
 архиви.

17.

18.

19.

20.

81.

21.

22.

23.

Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број: 145337/071.
19.09.2007. год.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

24.

25.

26.

27.

28.

На основу члана 40. став 1. тачка 1., члана 41. став
1. тачка 1. и 8., члана 49. Статута општине Горњи
Милановац, а по предлогу подносиоца пријава пројеката
за конкурисање код Националног инвестиционог плана за
средства у 2008. години, а уз сагласност ресорних
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29.

30.

НАЗИВ ОБЈЕКТА
Изградња
завршне
фазе
депоније
„Вујан“
Изградња водовода
од Г.Милановца до
Рудника
Изградња локалних
путних праваца
Изградња моста у
Богданици
Регулација
Станојчића потока
Регулација Милетића
потока
Пасарела „Вага“
Изградња Спортске
хале у Г.М.
Адаптација
зграде
Дома
војскеДома
културе
Изградња станова у
насељу „Ивице“
Неуропсихијатрија –
завршетак радова
Изградња
Геронтолошког
центра
Санација
дивљих
депонија – пројекат у
току
Санација
Конака
Кнеза Милоша у
Г.Црнући
Санација
и
адаптација објеката
ДУ „Сунце“
Адаптација
Галеријског простора
модерне
галерије
Културног центра
Завршетак започетих
радова на адаптацији
ОШ
„Краљ
Александар I“
Изградња
школске
фискултурне сале на
Руднику
Увођење централног
грејања у котларници
школе
у
Угриновцима
Изградња
школске
фискултурне сале у
Такову
Изградња
школске
фискултурне сале у
Прањанима
Завршетак радова на
згради
затворене
млечне пијаце
Изградња колектора
пречистача фекалија
на Руднику
Изградња водовода и
довођење воде у
Прањане
Изградња
канализационе мреже
у МЗ Велереч
Довршетак сеоског
водовода
у
Врнчанима
Довршетак радова на
водоводу
Рзав
у
Брђанима
Изградња скијалишта
на Руднику
Изградња
и
реконструкција
малих
спортских
терена
Гасификација
болнице
и
Дома
здравља друга фаза

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

ОДГОВОРНА ОСОБА

ЈКП „Г.Милановац“

Драган Петровић

ЈКП „Г.Милановац“

Драган Петровић

ЈП за путеве

Јовица Царевић

ЈП за путеве

Јовица Царевић

ЈП за изградњу и
МЗ Г.Милановац
ЈП за изградњу и
МЗ Г.Милановац
ЈП за изградњу и
МЗ Г.Милановац
Општина, МЗ Г.М. и
Установа за физ. културу
Општина, МЗ Г.Милановац
и Културни центар

Снежана Смиљанић

Општина Г.Милановац

Драган Вучићевић

Општина Г.Милановац

Зорица Тиосављевић

Општина Г.Милановац и
Центар за социјални рад

Др Милица Чекеревац

Општина Г.Милановац и
ЈКП Г.Милановац

Др Милица Чекеревац

Музеј рудничкотаковског
краја
и
Одељење
за
друш.дел.
ДУ „Сунце“ и Одељење за
друштвене делатности

Никола Гајић

Културни центар

Негосава Ранчев

ОШ „Краљ Александар I“

Слободан Пантић

ОШ
„Арсеније
Рудник

Лома“

Радован Караулић

ОШ
„Арсеније
Рудник

Лома“

Радован Караулић

ОШ „Таковски
Таково

устанак“

Снежана Смиљанић
Снежана Смиљанић
Радојица Савић
Драган Вучићевић

Вера Томашевић

Бранка Жижовић

ОШ „Иво Андрић“ Прањани

Горица Станојевић

ЈКП Г.Милановац
Г.Милановац

Драган Петровић

и

МЗ

МЗ Рудник

Драган Петровић

МЗ Прањани

Стеван Будисављевић

МЗ Велереч ЈКП и ЈП за
изградњу

Бранко Филиповић

МЗ Врнчани

Милутин Весковић

МЗ Брђани

Радослав Ћурчић

МЗ Рудник

Драган Петровић

Основне школе и Одељење
за друштвене делатности

Зорица Тиосављевић

Здравствени центар

Др Миро Лазаревић
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2. Координатор активности у вези конкурисања за
средства Националног инвестиционог плана је Милисав
Мирковић, радник Општинске управе.
3. Општина и подносиоци пројеката ће обезбедити
предвиђено учешће за прихваћене пројекте буџетом
општине Горњи Милановац за 2008. годину.
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5. Обрасце за пријављивање пројеката за
Национални инвестициони план Републике Србије за
2008. годину, попунити на начин како је то дато у јавном
позиву и исте доставити Општинској управи општине
Горњи Милановац.

4. Подносиоци пријава пројеката за конкурисање
код НИПа пријаве треба да доставе до 25. септембра
2007. године Општинској управи општине Горњи
Милановац.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.
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________________________________________________
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

