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Ова наредба ступа на снагу даном доношења и
примењиваће се одмах. Исту објавити у „Службеном
гласнику општине Горњи Милановац“.

Образложење

88.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број: 1400456/07
5. октобар 2007. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 41. став 1. тачка 5. и 7. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласника РС“, бр. 9/02), члана 7.
став 2. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“,бр.
9/02) и члана 49. став 1. тачка 5. и 7. Статута општине
Горњи Милановац, а по указаној потреби доносим
НАРЕДБУ
НАЛАЖЕ СЕ начелнику Општинске управе
општине Горњи Милановац, као одговорном уреднику
Службеног гласника општине Горњи Милановац, да
објави у службеном гласнику општине Одлуку о измени и
допуни одлуке о буџету општине Горњи Милановац за
2007. годину, коју је Скупштина општине Горњи
Милановац донела на седници одржаној 28. септембра
2007. године, чији изворник, председник Скупштине
општине Душан Ђуровић, супротно члану 105.
Пословника Скупштине општине Горњи Милановац, није
потписао у року од седам дана од дана одржавања седнице
Скупштине.
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ начелник Општинске управе
општине Горњи Милановац да против председника
Скупштине општине Горњи Милановац Душана
Ђуровића, пред надлежним државним органима покрене
кривични поступак.

Скупштина општине Горњи Милановац на
седници одржаној 28. септембра 2007. године, са 27
гласова ЗА, 13 ПРОТИВ и 2 УЗДРЖАНА, од укупно 49
одборника, донела је Одлуку о измени и допуни одлуке о
буџету општине Горњи Милановац за 2007. годину.
Чланом 105. Пословника Скупштине општине
Горњи Милановац прописано је да акта донета на седници
скупштине општине потписује председник Скупштине.
Међутим, ни после седам дана од дана одржавања
седнице Скупштине општине Горњи Милановац
председник Скупштине Душан Ђуровић није потписао
Одлуку о измени и допуни одлуке о буџету општине
Горњи Милановац за 2007. годину. Остала акта усвојена
на истој седници су уредно потписана.
Како би се спречиле несагледиве последице по све
кориснике буџета општине Горњи Милановац и грађане
општине Г.Милановац, на основу члана члана 41. став 1.
тачка 5. и 7. Закона о локалној самоуправи („Сл.Гласника
РС“,бр.9/02) и члана 49. став 1. тачка 5 и 7. Статута
општине Горњи Милановац, имајући у виду да наведено
понашање председника Скупштине општине Душана
Ђуровића представља тешко кривично дело против
имовине, одлучено је као у диспозитиву наредбе.
Против ове Наредбе није допуштена жалба, али се
може покренути поступак оцене уставности пред
Уставним судом Србије, а преко надлежног министарства.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

Br
ojj 24
20
00
07
7
Bro
24//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

АКТА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
216.
На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 9/02, 33/04, 135/04 и
62/06  др. закон), члана 25. Закона о буџетском систему
("Сл. гласник РС", бр. 9/02, 87/02, 61/05  др. закон, 66/05,
101/05  др. закон, 62/06  др. закон, 63/06  испр. др.
закона и 85/06), члана 26. и 97. Статута општине Горњи
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр.
4/02, 12/04, 3/05 и 3/06) Скупштина општине Горњи
Милановац, на седници одржаној 28.09.2007. године
донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Горњи Милановац за 2007. годину
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Горњи Милановац
("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 14/07 и
16/07), члан 1. мења се и гласи:
„Укупна примања буџета општине Горњи
Милановац за 2007. годину (у даљем тексту: буџет)
утврђују се у износу од 733.576.000 динара.
Укупни
издаци буџета
општине Горњи
Милановац за 2007. годину утврђују се у износу од
733.576.000 динара.“
Члан 2.
После члана 1. Одлуке, додаје се члан 1а, који
гласи:
„Вишак прихода из ранијих година у износу од
67.766.736,32 динара састоји се из:
1. Вишка прихода који је наменски распоређен за:
-

-

Изградњу фискултурне сале при ОШ „Иво
Андрић“
у
Прањанима
10.000.000
Реконструкцију ОШ „Краљ Александар I“
9.700.000
Фонд
солидарне
стамбене
изградње
10.230.000

2. Нераспоређеног вишка прихода у износу од
37.836.736,32 динара.
Нераспоређени вишак прихода у износу од
37.836.736,32 динара распоређује се за следеће намене:
- Изградња
објекта
Неуропсихијатрије
10.000.000
- Изградња спортске хале у Горњем Милановцу
12.000.000
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-

Изградња
„млечне“
пијаце
7.036.736
- Удруживање средстава са МЗ за реконструкцију и
изградњу локалних и некатегорисаних путева
4.500.000
- Пројектовање партерног уређења насеља Ивице
1.300.000
- Изградња идејног пројекта за Геронтолошки
центар
1.000.000
- Текуће поправке и одржавање у Дечјој установи
„Сунце“
1.000.000
- Прослава 20 година Куће југословенско
норвешког
пријатељства
1.000.000“
Члан 3.
У члану 2. Одлуке износ „2.000.000“ замењује се
износом „1.000.000“.
Члан 4.
У члану 4. Одлуке, у делу "Приходи", врше се
следеће измене и допуне:
 економски конто 321 311 – Вишак прихода из
ранијих година, износ 10.000.000 динара замењује се
износом 67.766.736 динара;
 економски конто 711 110  Порез на зараде,
износ 184.466.000 замењује се износом 184.973.264
динара;
 економски конто 711 140  Порез на приходе од
имовине, износ 13.000.000 замењује се износом 15.000.000
динара;
 економски конто 711 180 – Самодоприноси,
износ 4.000.000 замењује се износом 6.000.000 динара,
 економски конто 713 120  Порез на имовину,
износ 45.000.000 замењује се износом 56.576.000 динара;
 економски конто 714 543 – Накнада за промену
намене обрадивог пољопривредног земљишта, износ
100.000 замењује се износом 600.000 динара;
 економски конто 741 530 – Накнада за
коришћење простора и грађевинског земљишта, износ
45.000.000 замењује се износом 45.700.000 динара;
 економски конто 742 350 – Приходи општинских
органа, износ 1.500.000 замењује се износом 2.100.000
динара;
 економски конто 743 350 – Приходи од новчаних
казни за прекршаје, износ 500.000 замењује се износом
900.000 динара;
 економски конто 745 151 – Остали приходи у
корист нивоа општина, износ 19.000.000 замењује се
износом 25.000.000 динара;
 економски конто 771 111 – Меморандумске
ставке за рефундацију расхода, износ 600.000 замењује се
износом 1.800.000 динара.
Додаје се нови економски конто:
 741 511 – Накнада за коришћење минералних
сировина, износ 7.500.000 динара.
Члан 5.
У делу Одлуке II Посебан део  Расходи, у члану
5. врше се следеће измене и допуне:
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У Разделу 1. Скупштина општине:

Глава 1.1 – Извршни и законодавни органи:
 економски конто 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених, износ 4.060.000 замењује се износом 4.670.000
динара;
 економски конто 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца износ 720.000 замењује се износом
830.000 динара;
 економски конто 417 – Посланички додатак,
износ 1.500.000 замењује се износом 2.900.000 динара;
 економски конто 421 – Стални трошкови, износ
4.200.000 замењује се износом 2.000.000 динара;
 економски конто 422 – Трошкови путовања,
износ 1.000.000 замењује се износом 1.100.000 динара;
 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ
7.000.000 замењује се износом 8.000.000 динара;
 економски конто 499 – Стална буџетска резерва,
износ 2.000.000 замењује се износом 1.000.000 динара;
 економски конто 511 – Зграде и грађевински
објекти, износ 38.800.000 замењује се износом 61.950.000
динара
Глава 1.3 – Месне заједнице:
 економски конто 425  Текуће поправке и
одржавање, износ 4.035.000 замењује се износом
13.135.000 динара.
Глава 1.5 – Фонд солидарне стамбене изградње:
 економски конто 511  Зграде и грађевински
објекти, износ 3.430.000 замењује се износом 10.230.000
динара.
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 економски конто 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца износ 12.400.000 замењује се износом
12.290.000 динара;
 економски конто 414 – Социјална давања
запосленима, износ 631.000 замењује се износом 1.831.000
динара;
 економски конто 423 – Услуге по уговору, износ
3.506.000 замењује се износом 6.006.000 динара;
 економски конто 424 – Специјализоване услуге,
износ 5.000.000 замењује се износом 4.000.000 динара;
 економски конто 511 – Зграде и грађевински
објекти, износ 3.552.000 замењује се износом 15.852.000
динара;
 економски конто 512 – Машине и опрема, износ
1.500.000 замењује се износом 2.000.000 динара.
Глава 02  Основно образовање:
 економски конто 463  Трансфери осталим
нивоима власти, износ 73.830.000 замењује се износом
85.730.000 динара, а у расподели трансферних средстава
врше се следеће измене и допуне:
 економски
грађевински објекти, износ
износом 47.300.000 динара;
 додаје се
Награде, бонуси и остали
2.200.000 динара.

конто 511  Зграде и
37.600.000 замењује се
економски конто 416 
посебни расходи, износ

Глава 03  Средње образовање:
 економски конто 463  Трансфери осталим
нивоима власти, износ 16.040.000 замењује се износом
16.990.000 динара, а у расподели трансферних средстава
додаје се:
 економски конто 416  Награде, бонуси и остали
посебни расходи, износ 950.000 динара.

Глава 1.6 – Невладине организације:
 економски конто 481 – Дотације невладиним
организацијама, КУД Шумадија, износ 100.000 замењује
се износом 200.000 динара;
Глава 1.7 – Дом здравља:
 економски конто 463 – Трансфери осталим
нивоима власти, износ 450.000 замењује се износом
750.000 динара.
У Разделу 2. Општинско веће, глава 2.1 
Извршни и законодавни органи:
 економски конто 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, износ 530.000 замењује се
износом 1.130.000 динара.
У Разделу 3. Општинска управа:
Глава 01  Опште услуге:
 економски конто 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених, износ 69.580.000 замењује се износом
68.970.000 динара;

Глава 05  Дечја установа:
 економски конто 415 – Накнаде трошкова за
запослене, износ 500.000 замењује се износом 100.000
динара;
 економски конто 421 – Стални трошкови, износ
3.600.000 замењује се износом 4.000.000 динара;
 додаје се економски конто 425 – Текуће
поправке и одржавање, износ 1.000.000 динара.
Глава 07  ЈП "Таковске новине":
 економски конто 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених, износ 2.000.000 замењује се износом 0 динара.
Глава 11  Библиотека:
 економски конто 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених, износ 5.810.000 замењује се износом 5.470.000
динара;
 економски конто 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца износ 1.040.000 замењује се износом
980.000 динара.
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Глава 12  Музеј рудничкотаковског краја:
 економски конто 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених, износ 6.150.000 замењује се износом 6.320.000
динара;
 економски конто 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца износ 1.100.000 замењује се износом
1.130.000 динара.
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динара наменски су добијена за финансирање изградње
фекалне канализације у МЗ Рудник, износ од 2.000.000
динара, и модернизацију информационог система у
Општинској управи општине Горњи Милановац, износ од
1.500.000 динара.

Средства од накнаде за коришћење минеаралних
сировина у износу од 7.500.000 динара распоређују се за
следеће намене: насељеним местима Рудник и Брезовица
3.500.000 динара, Мутањ 2.000.000 динара и Мајдан
2.000.000 динара за санирање путне мреже.

Глава 13  Установа за физичку културу:
 економски конто 481  Дотације невладиним
организацијама, износ 4.800.000 замењује се износом
6.300.000 динара.
 економски конто 511  Зграде и грађевински
објекти, износ 1.600.000 замењује се износом 1.100.000
динара;

Глава 15  ЈКП "17. септембар":
 економски конто 451  Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама, износ
40.700.000 замењује се износом 47.750.000 динара, а
додаје се нова алинеја – „Млечна“ пијаца, износ 7.050.000
динара.

Средства у износу од 21.000.000 динара које МЗ
Горњи Милановац уплаћује у буџет по основу Одлуке о
увођењу самодоприноса и Уговора о начину уплате
средстава самодоприноса у буџет за изградњу Спортске
хале, наменски су предвиђена за изградњу Спортске хале.“
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
примењиваће се наредног дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику општине Горњи Милановац".
Број: 40106844/07
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђуровић

Глава 16  ЈП за изградњу:
 економски конто 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених, износ 7.750.000 замењује се износом 7.920.000
динара;
 економски конто 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца износ 1.385.000 замењује се износом
1.415.000 динара.

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Глава 17.  ЈП за путеве:
 економски конто 424  Специјализоване услуге,
износ 25.000.000 замењује се износом 36.000.000 динара;
 економски конто 482 – Порези, обавезне таксе и
казне, износ 100.000 замењује се износом 5.100.000
динара.
Подзбирове и збирове ускладити са извршеним
изменама.
Члан 6.
После члана 19. Одлуке, додаје се члан 19а, који
гласи:
„Средства од накнаде за загађивање животне
средине средине у износу 3.800.000 динара, у складу са
Законом о заштити животне средине, наменски су
предвиђена за санирање дивљих депонија и очување
животне средине.
Средства од наменских примања буџета
Републике Србије од игара на срећу у износу од 3.500.000

89.

На основу члана 41. став 1. тачка 7. и 8. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 9/02) и чл. 42.
Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 9/2002,
87/2002, 61/2005 – др.86/2006испр..), и члана 49. став 1.
тачка 7. и 8. Статута општине Горњи Милановац
(„Сл.гласник општине Горњи Милановац број 4/02, 12/04,
3/06 и 12/06) Председник општине Горњи Милановац
доноси
РЕШЕЊЕ
О привременом обустављању преноса средстава
општинског буџета Јавном предузећу „Телевизија
Горњи Милановац“ Горњи Милановац, ,у трајању од
45 дана
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Образложење
Чланом 6. Одлуке о оснивању ЈП „Телевизија
Горњи Милановац“ Горњи Милановац предвиђено је да је
Телевизија Горњи Милановац дужна да истинито,
благовремено,
професионално
и
непристрасно
информише грађане о актуелним збивањима у
општини, емитују програме који доприносе општем
образовању, заштите животне средине, развоју
привреде и друштвених делатности у целини, и друге
теме од интереса за грађане који развијају хумане
односе међу људима.
Статутом ЈП „Телевизија Горњи Милановац“
Горњи Милановац у члану 22. је предвиђено да оснивач
може предузети меру обуставе преноса средстава уколико
дође до поремећаја у пословању у смислу напред
наведеног члана Одлуке о оснивању.
Неизвршавањем укупне уређивачке политике и
програмске оријентације и непоступањем по захтевима
оснивача, утврђено да је да су наступили поремећаји
којима је угрожено истинито и правовремено
обавештавање и информисање грађана. На ове околности
указало је и Удружење новинара Србије, које је својим
дописима, у два наврата, упозорило ово Јавно предузеће да
прекине са таквим начином рада и свој рад прилагоди и
усклади са законским обавезама и Кодексом новинарске
етике.
И поред тога, ово Јавно предузеће је наставило са
непрофесионалним
и
селективним
објављивањем
информација о раду појединих органа општине Горњи
Милановац, у првом реду Председника општине,
Општинског већа, потом, општинске управе, највећег
броја месних заједница и једног дела јавних предузећа и
установа, што је недопустиво, имајући у виду обавезе
Телевизије Горњи Милановац, као јавног сервиса општине
Горњи Милановац, које се финансира са преко 80 % из
буџета општине Горњи Милановац .
О привременом обустављању трансферних
средстава општинског буџета биће обавештена и надлежна
министарства.
Поука о правном леку: Против овог решења није
допуштена жалба, већ се може покренути поступак пред
Уставним судом Републике Србије у року од 30 дана од
дана пријема решења, а преко надлежног министарства.

Број: 1400455
Горњи Милановац, 04. октобар 2007. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

90.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број: 1401272
02.10.2007.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. закони), члана 48. ст.3. Закона о буџетском систему
("Сл.гласник
РС",
бр.9/02,87/02,61/05
др.закон,66/05,101/05др.закон,62/06др.закон,63/06
испр.др.закон,85/06 и 86/06испр.) и члана 49. Статута
општине Горњи Милановац(”Службени гласник општине
Горњи Милановац”, бр.4/02,12/04,3/05 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
резерве  Текућа буџетска резерва, на име трошкова
полагања државног стручног испита за Боровњак
Андрију.
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.
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.

91.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник Општине
Број :1401/273
03.10.2007.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
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(“Службени
гласник
бр.14/07,16/07) доносим

општине

Г.Милановац“

РЕШЕЊЕ
1. Oдобравају сe средства у износу од 84.360,00
динара, на име учешћа општине Горњи Милановац 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 3
Општинска управа, глава 0.1,функција 130Опште услуге,
позиција 38, економска класификација 424611услуге
очувања животне средине.
Ови издаци се финансирају из наменски
оствареног приходаНакнада за загађивање животне
средине.
2. О реализацији овог решења стараће се одељење
за привреду и финансије.
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основице за изабрана, постављена и запослена лица почев
од плате за септембар 2007. године. Утврђена основица
која износи  нето 2.015,87 динара на основу члана 2.
Одлуке о измени и допуни Одлуке о стимулативном
награђивању запослених, изабраних и постављених лица у
органима општина, може бити увећана до 20 %.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

93.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Председник општине
Број: 112175/074
05. октобар 2007. године
Горњи Милановац

3. Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Опшине Г.Милановац“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дражимир Марушић,ср.

92.
Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 112175/073
05. октобар 2007. године
Горњи Милановац

На основу члана 49. став 1. тачка 8. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи
Милановац", број 4/02 и 12/04) и Закључка Владе
Републике Србије, број: 1215680/2007 од 20. септембра
2007. године и члана 2. Одлуке о измени и допуни Одлуке
о стимулативном награђивању запослених, изабраних и
постављених лица у органима општина, број: 206422/03,
коју је донео Извршни одбор Скупштине општине Горњи
Милановац, Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
1.

2.
На основу члана 49. став 1. тачка 8. Статута
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи
Милановац", број 4/02 и 12/04) и Закључка Владе
Републике Србије, број: 1215680/2007 од 20. септембра
2007. године и члана 2. Одлуке о измени и допуни Одлуке
о стимулативном награђивању запослених, изабраних и
постављених лица у органима општина, број: 206422/03,
коју је донео Извршни одбор Скупштине општине Горњи
Милановац, Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
Нето основица за обрачун и исплату плата
запослених, утврђена Закључком Владе Републике Србије
05 број 1215680/2007 од 20. септембра 2007. године, код
буџетских корисника којима су средства за исплату плата
обезбеђена у буџету општине Горњи Милановац, почев од
плате за септембар 2007. године износи 2.015,87 динара и
може се увећати до 20%.

3.

Нето основица за обрачун и исплату плата
изабраних лица у органима јединица локалне
самоуправе, почев од плате за септембар 2007.
године, износи 8.589,72 динара.
Нето основица за обрачун и исплату плата
постављених лица у органима јединица локалне
самоуправе, почев од плате за септембар 2007.
године, износи 2.218,27 динара.
Нето основица за обрачун и исплату плата
запослених у Општинској управи, почев од плате
за септембар 2007. године, износи 2.419,04
динара.
Образложење

Закључком Владе Републике Србије, број: 121
5680/2007 од 20. септембра 2007. године утврђене су нето
основице за изабрана, постављена и запослена лица почев
од плате за септембар 2007. године. Утврђена основица за
обрачун и исплату плата постављених лица која износи –
нето 1.848,56 динара и основица за обрачин и исплату
плата запослених која износи  нето 2.015,87 динара, на
основу члана 2. Одлуке о измени и допуни Одлуке о
стимулативном награђивању запослених, изабраних и
постављених лица у органима општина, увећана је за 20 %.

Образложење
Закључком Владе Републике Србије 05 број: 121
5680/2007 од 20. септембра 2007. године утврђене су нето

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

1.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Број: 404404346/07
Датум 4.10. 2007 године
Горњи Милановац

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу чл.13 Правилника о јавним набавкама мале
вредности у Општинској управи Општине Горњи
Милановац и Одлуке о покретању поступка бр.404404
346/07 од 4.10.2007 године наручилац позива понуђаче да
поднесу понуду у складу са конкурсном документацијом
за јавну набавку: одабир пројектанта и извођача радова
на интерној саобраћајници која се налази у кругу
болнице у Горњем Милановцу.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са
конкурском документацијом и мора да испуњава све
услове за учешће у поступку јавне набавке.
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Потребно је доставити податке о
ТАБЕЛА 1.

понуђачуприлог

Понуђач је дужан да у понуди наведе цену у динарима без
ПДВа и са ПДВом
Понуде са варијантама неће бити разматране.
Понуђач је дужан да наведе у понуди цене за ставке под
А И Б из захтева. У противном наручилац такву понуду
понуђача као непотпуну неће узети у разматрање.
ТАБЕЛА 1.

Naziv ponuđača

Sedište ponuđača

Odgovorna osoba
( potpisnik ugovora)

Osoba za kontakt

Telefon

Fax
I. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се сматра благовременом ако је приспела на
адресу наручиоца, најкасније до 12 сати, 11.10.2007
године.

email

Žiro račun preduzeća
Понуђачи подносе понуде у писменој форми,
препорученом пошиљком или лично у затвореној коверти
са назнаком: –НЕ ОТВАРАЈ понуда за одабир
пројектанта и извођача радова саобраћајница у кругу
болнице на адресу : Општина Горњи Милановац,
Таковска 2 ( за канцеларију 43 ) предати на писарницу
општине.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није
достављена наручиоцу у наведеном року. Све
неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке
наручиоца, ће по окончању поступка отварања понуда,
вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
Потребно је доставити доказе о испуњености услова из
члана 45 и 46 Закона о јавним набавкам и то:
1.Извод из судског или другог регистра ( који није
старији од 6 месеци)
2.Потврду надлежног пореског органа о измирењу
доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина.
3.Потврду да му у року од 2 године није изречена
судска или управна мера забране обављања делатности
која је предмет јавне набавке.

Matični broj preduzeća  radnje

Poreski broj preduzeća  radnje

Датум и место:
____________

M.P

Понуђач
______________

Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом
критеријума
економски
најповољније
понуде.
Критеријуми за бодовање су следећи:
*цена
*услови плаћања
*рок завршетка радова
*референца
*кадровска
опремљеност

и

техничка

60 пондера
10 пондера
10 пондера
10 пондера
10 пондера
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II. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуде ће отварати комисија уз могућност присуства
овлашћеног представника понуђача,који ће своја
овлашћења предати комисији наручиоца пре отварања
понуда, у просторији наручиоца ул.Таковска 2, мала сала –
канцеларија 41 11.10.2007 године у 12 и 30 часова.
Записник са отварања понуда биће достављен свим
понуђачима.
За све ближе информације можете се обратити Миодрагу
Дамњановић 032/711646 или 063/646083 )
Наручилац задржава право поништаја јавне набавке у било
којој фази поступка без навођења разлога и накнаде
евентуалне штете понуђачу.
Председник комисије
Радојица Савић,ср.
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вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
Потребно је доставити доказе о испуњености услова из
члана 45 и 46 Закона о јавним набавкам и то:
1.Извод из судског или другог регистра
2.Потврду надлежног пореског органа о измирењу
доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина.
3.Потврду да му у року од 2 године није изречена судска
или управна мера забране обављања делатности која је
предмет јавне набавке.
Конкурсна документација се може подићи у згради
општине Горњи Милановац, канцеларија бр.43, сваког
радног дана од 7,30 до 15,30 сати.
Потребно је доставити податке о
ТАБЕЛА 1.

понуђачуприлог

Понуђач је дужан да у понуди наведе цену у динарима без
ПДВа и са ПДВом
Понуде са варијантама неће бити разматране.

2.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Број: 404404347/07
Датум: 5. октобар 2007 године
Горњи Милановац

Понуђач је дужан да наведе у понуди цене за позиције из
предмера које су заокружене. Као непотпуна понуда
сматраће се она понуда која нема цену за тражену
позицију.
ТАБЕЛА 1.

Naziv ponuđača

Sedište ponuđača
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу чл.13 Правилника о јавним набавкама мале
вредности у Општинској управи Општине Горњи
Милановац и Одлуке о покретању поступка бр.404404
347/07 од 5.10.2007 године наручилац позива понуђаче да
поднесу понуду у складу са конкурсном документацијом
за јавну набавку: постављање електроинсталација на
објекту Неурологије и Психијатрије у Горњем
Милановцу.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са
конкурском документацијом и мора да испуњава све
услове за учешће у поступку јавне набавке.

Odgovorna osoba
( potpisnik ugovora)

Osoba za kontakt

Telefon

Fax

I. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се сматра благовременом ако је приспела на
адресу наручиоца, најкасније до 12 сати, 12. октобра
.2007 године.
Понуђачи подносе понуде у писменој форми,
препорученом пошиљком или лично у затвореној коверти
са назнаком: – НЕ ОТВАРАЈ  понуда за постављање
електроинсталација на објекту Неурологије и
Психијатрије у Горњем Милановцу, на адресу :
Општина Горњи Милановац, Таковска 2 ( за канцеларију
43 ) предати на писарницу општине.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није
достављена наручиоцу у наведеном року. Све
неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке
наручиоца, ће по окончању поступка отварања понуда,

email

Žiro račun preduzeća

Matični broj preduzeća  radnje

Poreski broj preduzeća  radnje

Datu i mesto:
______________

M.P

Ponuđač
_______________
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Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом
критеријума
економски
најповољније
понуде.
Критеријуми за бодовање су следећи:
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Понуда мора бити у целини припремљена у складу са
конкурском документацијом и мора да испуњава све
услове за учешће у поступку јавне набавке.
I. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

*цена
*услови плаћања
*рок завршетка радова
*референца
*гарантни рок

60 пондера
10 пондера
10 пондера
10 пондера
10 пондера

II. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуде ће отварати комисија уз могућност присуства
овлашћеног представника понуђача, који ће своја
овлашћења предати комисији наручиоца пре отварања
понуда, у просторијама наручиоца ул.Таковска 2, мала
сала – канцеларија 41. дана 12. октобра 2007. године у 12 и
30 часова
Записник са отварања понуда биће достављен свим
понуђачима.
За све ближе информације можете се обратити Миодрагу
Дамњановићу,
(032/711646 или 063/64 60 83).
Наручилац задржава право поништаја јавне набавке у било
којој фази поступка без навођења разлога и накнаде
евентуалне штете понуђачу.
Председник комисије
Радојица Савић,ср.

Понуда се сматра благовременом ако је приспела на
адресу наручиоца, најкасније до 13 сати, 12. октобра
2007 године.
Понуђачи подносе понуде у писменој форми,
препорученом пошиљком или лично у затвореној коверти
са назнаком: – НЕ ОТВАРАЈ  понуда за постављање
инсталација водовода и канализације на објекту
Неурологије и Психијатрије у Горњем Милановцу, на
адресу: Општина Горњи Милановац, Таковска 2 ( за
канцеларију 43 )  предати на писарницу општине.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није
достављена наручиоцу у наведеном року. Све
неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке
наручиоца, ће по окончању поступка отварања понуда,
вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
Потребно је доставити доказе о испуњености услова из
члана 45 и 46 Закона о јавним набавкам и то:
1.Извод из судског или другог регистра
2.Потврду надлежног пореског органа о измирењу
доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина.
3.Потврду да му у року од 2 године није изречена судска
или управна мера забране обављања делатности која је
предмет јавне набавке.
Конкурсна документација се може подићи у згради
општине Горњи Милановац, канцеларија бр.43, сваког
радног дана од 7,30 до 15,30 сати.
Потребно је доставити податке о
ТАБЕЛА 1.

3.

понуђачуприлог

Понуђач је дужан да у понуди наведе цену у динарима без
ПДВа и са ПДВом
Понуде са варијантама неће бити разматране.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Број: 404404348/07
Датум: 5. октобар 2007 године
Горњи Милановац
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу чл.13. Правилника о јавним набавкама мале
вредности у Општинској управи Општине Горњи
Милановац и Одлуке о покретању поступка бр.404404
348/07 од 5.10.2007 године наручилац позива понуђаче да
поднесу понуду у складу са конкурсном документацијом
за јавну набавку: постављање инсталација водовода и
канализације на објекту Неурологије и Психијатрије у
Горњем Милановцу.

Понуђач је дужан да наведе у понуди цене за све ставке из
предмера и предрачуна. У противном наручилац такву
понуду понуђача неће узети у разматрање.
ТАБЕЛА 1.

Naziv ponuđača

Sedište ponuđača

Odgovorna osoba
( potpisnik ugovora)

Osoba za kontakt
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II. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Telefon

Понуде ће отварати комисија уз могућност присуства
овлашћеног представника понуђача, који ће своја
овлашћења предати комисији наручиоца пре отварања
понуда, у просторијама наручиоца ул.Таковска 2, мала
сала – канцеларија 41. дана 12. октобра 2007. године у 13 и
30 часова

Fax

email

Žiro račun preduzeća

Записник са отварања понуда биће достављен свим
понуђачима.

Matični broj preduzeća  radnje

За све ближе информације можете се обратити Миодрагу
Дамњановићу,
(032/711646 или 063/64 60 83).

Poreski broj preduzeća  radnje

Datu i mesto:
______________

M.P

Ponuđač
_______________

Наручилац задржава право поништаја јавне набавке у било
којој фази поступка без навођења разлога и накнаде
евентуалне штете понуђачу.

Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом
критеријума
економски
најповољније
понуде.
Критеријуми за бодовање су следећи:
*цена
*услови плаћања
*рок завршетка радова
*референца
*гарантни рок

Председник комисије
Радојица Савић,ср.

60 пондера
10 пондера
10 пондера
10 пондера
10 пондера

________________________________________________
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