СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОДИНА MMXVII

БРОЈ 23

20. НОВЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Цена овог броја је 50 динара
Годишња претплата је 1.000 динара

АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
121.
На основу члана 9.Закона о комуналним делатностима ( „Службени гласник РС“, БР.88/2011 и 104/16) и члана 2.
Одлуке о организацији и начину обављања јавног превоза путника на територији општине Горњи Милановац (Сл.гласник
општине Горњи Милановац бр.30/2008,7/2010,22/2010, 30/2012 и 20/2017), Општинско веће, доноси
РЕШЕЊЕ О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
1.ПОВЕРАВА СЕ линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају на територији Општине Горњи
Милановац – Аутопревоз д.о.о Чачак, ул.Ломина бр.67 на основу понуде бр.185 од 30.10.2017 год.
2.Обављање комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији
општине Горњи Милановац поверава се на 3 (три) године.
Образложење
На основу члана 3. Став 1. Одлуке о условима и начину поверавања обављања линијског превоза путника у
градском и приградском саобраћају на територији општине Горњи Милановац Председник општине расписао је јавни
конкурс за поверавање линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Горњи
Милановац, на линијама прецизираним у конкурсној документацији.
Јавни конкурс је објављен 13.10.2017 год. у дневном листу „Данас“ и интернет страници Општине Горњи
Милановац. Конкурсну документацију преузели су следећи понуђачи:
1.Аутопревоз д.о.о Чачак, ул.Ломина бр.67
2.Конвој травел д.о.о Горњи Милановац, ул.Хероја Дражевића бр.10ђ
Благовремено на адресу Општине Горњи Милановац односно до 30.10.2017. године пристигле су две понуде и то:
Аутопревоз д.о.о Чачак и Конвој травел д.о.о Горњи Милановац. Јавном отварању понуда присуствовали су испред
понуђача „Конвој травел“ д.о.о, Ерић Слободан а испред Аутопревоз д.о.о Владимир Луковић.
На основу прегледа понуда констатовано је:
1.Понуда понуђача Аутопревоз д.о.о Чачак је исправна јер садржи све доказе тражене конкрсном документацијом
и предложена цена у тарифнику не прелази износ опредељен конкурсном документацијом
2. Понуда понуђача Конвој травел д.о.о је неисправна из следећих разлога: није достављено Уверење Пореске
управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; из достављеног биланса стања и успеха утврђено је да је
пословни приход мањи од захтеваног, за возаче није достањен уговор о раду и лекарско уверење; достављене су копије
саобраћајних дозвола за 12 аутобуса што је мање од захтеваног броја 35.
На основу достављених доказа за испуњеност услова Комисија је утврдила да је:
*понуда понуђача Аутопревоз д.о.о Чачак исправна јер садржи доказе тражене конкурсном документацијом
* понуда понуђача Конвој травел д.о.о је неисправна јер нису достављени сви докази тражени конкурсном документацијом

Број 23 /2017

Службени гласник општине Горњи Милановац

Страна 2

На основу напред наведеног Општинско веће је донело одлуку као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-99/2017 од 20. новембра 2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

122.
Општинско веће општине Горњи Милановац, на основу члана 57. Статута општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац, бр:23/16) и чланова 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац
(„Службени гласник општине Горњи Милановац, бр:24/08), на седници одржаној 20. новембра 2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
јавних предузећа, чији је оснивач општина Горњи Милановац, за период од 1.1.2017. до 30.09.2017. године, у свему као у
материјалу достављеном Општинском већу.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-99/2017 од 20. новембра 2017. године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

123.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 10. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017) 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 20. новембра 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
промени апропријације
1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017), у оквиру раздела 4 – Oпштинска управа, глава 08, функционална
класификација 911 – Предшколско образовање, програм 8 – Предшколско образовање, програмска активност 0001 –
Функционисање предшколских установа, у износу од 100.000 динара, преусмеравају се са економске класификације
425000 – Текуће поправке и одржавање, на економску класификацију 416000 – Награде запосленима и остали посебни
расходи, по захтеву предшколске установе „Сунце“, за потребе исплате јубиларне награде.
2. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину.
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-99/2017 од 20.новембра 2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

124.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017) 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 20.новембра 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 50.000 динара Општинској
управи за вршење стручног надзора на изградњи водовода у Брђанима.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, функција
620 – Развој заједнице, Програм 2 – Комунална деладност, Програмска активност 0008 – Управљање и снабдевање водом
за пиће, економска класификација 511000 – Зграде и грађевински објекти (511 400 – Пројектно планирање).
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-99/2017 од 20.новембра 2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

125.
На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/2016), члана 2. и 10. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017) 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 20. новембра 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017), у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, функционална
класификација 133 – Остале опште услуге, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност ПА 0001 –
Функционисање локалне самоуправе, економска класификација 515000 – Нематеријална имовина, у износу од 600.000
динара, преносе се у текућу буџетску резерву, економска класификација 499000 – Текућа буџетска резерва.
2. Средства текуће буџетске резерве у износу од 600.000 динара распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник
општине, глава 2.1, функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи, Програм 16 – Политички систем
локалне самоуправе, економска класификација 423000 – Услуге по уговору (423 900 – Oстале опште услуге).
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Председник општине за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-99/2017 од 20.новембра 2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

126.
На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 97/2016), члана 2. и 10. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник
општине Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017) 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 20. новембра 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине Горњи
Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017), у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, функционална
класификација 090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита заштита, Програмска активност ПА 0006
– Подршка деци и породицама са децом (инклузија), економска класификација 426000 – Материјал, у износу од 300.000
динара, преносе се у текућу буџетску резерву, економска класификација 499000 – Текућа буџетска резерва.
2. Средства текуће буџетске резерве у износу од 700.000 динара распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска
управа, глава 01, функционална класификација 090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита заштита,
Пројекат 1 – Помоћ у кућу старим лицима економска класификација 423000 – Услуге по уговору (423 900 – Oстале опште
услуге).
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 3-06-99/2017 од 20. новембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

127.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016,7/2017 и 20/2017.) 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 20. Новембра 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - Локална самоуправа, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 30.000,00 динара Ерић
Драгољубу из Горње Црнуће за лечење сина Душка Ерић.
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2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, функција
090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 – Социјалне помоћи,
економска класификација 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета (472 900 – Остале накнаде из буџета).
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Председник општине за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-99/2017 од 20.новембра 2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

128.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013 ,63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017) 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 20. новембра 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017), Раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, Програм 15 - локална самоуправа, Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, распоређују се основној школи “Краљ Александар I” средства
у износу од 140.000 динара ради обезбеђења недостајућих средстава за за исплату солидарне помоћи за два запослена
радника који су били на боловању дужем од три месеца.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 05 – Основне
школе, функција 912 – Основно образовање, Програм 9 – Основно образовање, ПА 0001 – Функционисање основних
школа, економска класификација 463 - Текући трансфери осталим нивоима власти (ОШ “Краљ Александар I” из Горњег
Милановца 414 400 –Помоћ у медицинском лечењу запосленог).
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-99/2017 од 20.новембра 2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

129.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017) 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 20.новембра 2017. године, донело је
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РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - Локална самоуправа, програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 240.000 динара за потребе
рушења сеоског Дома културе у Теочину.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, функција 133
– Остале опште услуге, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001 – функционисање локалне
самоуправе, економска класификација 423000 – Услуге по уговору (423900 – Остале опште услуге).
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-99/2017 од 20.новембра 2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

130.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017) 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 20. новембра 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину („Сл. гласник општине
Горњи Милановац“, број 27/2016, 7/2017 и 20/2017), раздео 4 – Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација
133 – Остале опште услуге, програм 15 - Локална самоуправа, програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва,
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 27.000 динара Општинској
управи за набавку и монтажу телефонске централе.
2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, функција 133
– Остале опште услуге, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001 – функционисање локалне
самоуправе, економска класификација 512 – Машине и опрема (512 200 – Административна опрема).
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2017. годину, као и
Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2017. годину.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску
администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број:3-06-99/2017 од 20.новембра 2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

Број 23 /2017

Службени гласник општине Горњи Милановац

Страна 7

АКТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
40.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-58/2017
15.11.2017. године
На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕРШИЋИ
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Бершићи (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору
грађана Месне заједнице Бершићи дана 23. новембра 2017. године са почетком у 16,00 часова у Дому културе у Бершићима.
II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Бершићи.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Бершићи завршава са радом, а одмах се одржава
прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове

VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

41.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-59/2017
15.11.2017. године
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На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОГДАНИЦА
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Богданица (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору
грађана Месне заједнице Богданица дана 25. новембра 2017. године са почетком у 10,00 часова у Дому културе у
Богданици.
II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Богданице.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Богданица завршава са радом, а одмах се одржава
прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове

VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

42.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-60/2017
15.11.2017. године
На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛЕУШИЋИ
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Леушићи (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору
грађана Месне заједнице Леушићи дана 25. новембра 2017. године са почетком у 13,00 часова у Дому културе у Леушићима
II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Леушићи.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
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V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Леушићи завршава са радом, а одмах се одржава
прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове

VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

43.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-61/2017
15.11.2017. године
На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРАЈИЋИ
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Брајићи (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору
грађана Месне заједнице Брајићи дана 25. новембра 2017. године са почетком у 15,00 часова у Дому културе у Брајићима.
II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Брајићи.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Брајићи завршава са радом, а одмах се одржава
прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове

VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.
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44.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-62/2017
15.11.2017. године
На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРЕЗНА
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Брезна (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору грађана
Месне заједнице Брезна дана 25. новембра 2017. године са почетком у 18,00 часова у Дому културе у Брезни.
II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Брезна.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Брезна завршава са радом, а одмах се одржава прва
седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове

VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

45.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-63/2017
15.11.2017. године
На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУЊЕВИЦА
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Луњевица (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору
грађана Месне заједнице Луњевица дана 26. новембра 2017. године са почетком у 14,00 часова у Дому културе у Луњевици.
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II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Луњевица.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Луњевица завршава са радом, а одмах се одржава
прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове

VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

46.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-64/2017
15.11.2017. године
На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УГРИНОВЦИ
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Угриновци (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору
грађана Месне заједнице Угриновци дана 26. новембра 2017. године са почетком у 17,00 часова у Дому културе у
Угриновцима.
II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Угриновци.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Угриновци завршава са радом, а одмах се одржава
прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове
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VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

47.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 1-110-65/2017
15.11.2017. године
На основу члана 17. Одлуке о оснивању Месних заједница на територији општине Горњи Милановац („Службени
гласник општине Горњи Милановац“, број 20/2017), Председник општине доноси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШИЛОПАЈ
I Расписује се избори за Савет Месне заједнице Шилопај (у даљем тексту: Савет) који ће се одржати на Збору
грађана Месне заједнице Шилопај дана 26. новембра 2017. године са почетком у 19,00 часова у Дому културе у Шилопају.
II Кандидата за члана Савета предлаже најмање пет бирача са подручја Месне заједнице Шилопај.
III Предлози кандидата достављају се Комисији за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница на
територији општине Горњи Милановац (у даљем тексту: Комисија) најкасније 3 (три) дана пре дана одређеног за
одржавање избора.
IV Комисија најкасније у року од 48 часова од пријема предлога одлучује о поднетом предлогу.
V Комисија најкасније у року од 24 часа пре термина одређеног за спровођење избора утврђује збирну листу
кандидата за Савет.
VI Након утврђивања резултата гласања Збор Месне заједнице Шилопај завршава са радом, а одмах се одржава
прва седница новоизабраног Савета на којој чланови Савета бирају Председника и Заменика председника Савета
Савета.

VII Комисија у року од 24 часа од завршетка гласања доноси решење којим објављује резултате избора за чланове

VIII Приговор против решења Комисије којим су објављени резултати избора може се поднети Комисији у року
од 24 часа од доношења решења.
IX Комисија је дужна да о поднетом приговору одлучи у року од 24 часа од улагања приговора.
X Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Горњи
Милановац“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.

48.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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Број:1-464-31/2017
Датум: 31.10.2017.године
Горњи Милановац
ЗД
На основу члана 53. став 1. тачка 17. и 22. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине
Горњи Милановац“ број 23/2016) и члана 6. Уредбе у условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), Председник Општине Горњи Милановац
доноси
ЗАКЉУЧАК
О ПРИСТУПАЊУ РАСПИСИВАЊА ОГЛАСА О ДАВАЊУ У ЗАКУП КОМЕРЦИЈАЛНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Члан 1.
Приступа се расписивању огласа ради давања у закуп комерцијалне непокретности и то:
1) Простора површине 55 m2, у објекту у ул. Милоша Великог бр. 8, на кп.бр. 569 КО Горњи Милановац.
2) Продајног простора површине 65 m2 са магацинским простором површине 78 m2, укупно 143 m2 , у у објекту у
ул. Милоша Великог бр. 6, на кп.бр. 569 КО Горњи Милановац.
3) Приземног простора површине 160 m2 са магацинским простором на спрату површине 235 m2 , укупно 395 m2 , у
у објекту у ул. Милоша Великог бр. 4, на кп.бр. 569 КО Горњи Милановац.
4) Простора површине 30 m2 у згради културе у Прањанима, на кп.бр. 1900 КО Прањани.
Члан 2.
Поступак јавног оглашавања и поступак јавног оглашавања спровешће Комисија за спровођење Поступака давања
у закуп непокретности у јавној својини, образована решењем Председника општине бр. 1-464-50/2016 од 19.12.2016.
године („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 1/2017).
Члан 3.
Саставни део овога закључка је текст огласа за давање у закуп непокретности из члана 1. овог закључка.
Члан 4.
Закључак објавити у у Службеном гласнику општине Горњи Милановац.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.
На основу члана 2. Закључка о приступању расписивања огласа о давању у закуп непокретности јавним
надметањем, Комисија за спровођење Поступака давања у закуп непокретности у јавној својини, образована решењем
Председника општине Горњи Милановац, расписује
ОГЛАС
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
1. Општина Горњи Милановац, даје у закуп путем јавног надметања, комерцијалне непокретности и то:
Простор површине 55 m2, у објекту у ул. Милоша Великог бр. 8, на кп.бр. 569 КО Горњи Милановац, за почетни
износ месечне закупнине од 17.923,50 динара месечно, јавно надметање ће бити одржано 13.11.2017. године, са
почетком у 10.00 часова;
b) Продајни простор површине 65 m2 са магацинским простором површине 78 m2, укупно 143 m2 , у у објекту у ул.
Милоша Великог бр. 6, на кп.бр. 569 КО Горњи Милановац за почетни износ месечне закупнине од 35.847,00
динара месечно, јавно надметање ће бити одржано 13.11.2017. године, са почетком у 10.30 часова.
c) Приземни простор површине 160 m2 са магацинским простором на спрату површине 235 m2 , укупно 395 m2 , у у
објекту у ул. Милоша Великог бр. 4, на кп.бр. 569 КО Горњи Милановац, за почетни износ месечне закупнине од
59.745,00 динара месечно, јавно надметање ће бити одржано 13.11.2017. године, са почетком у 11.00 часова.
d) Простор површине 30 m2 у згради културе у Прањанима, на кп.бр. 1900 КО Прањани, за почетни износ месечне
закупнине од 6.000,00 динара месечно, јавно надметање ће бити одржано 13.11.2017. године, са почетком у 11.30
часова.

a)
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Наведене непокретности погодне су за вршење услужних, продајних и занатских делатности.
2. Непокретности из огласа дају се у виђеном стању у закуп на период до једне године.
3. Заинтересовани могу разгледати непокретности из тачке 1. под а), b) и c) и извршити увид у документацију
сваког радог дана у периоду од 8,00-14,00 часова до 10.11.2017.године у договору на контакт телефон 032/715-502, а
непокретност под d) у договору са Председником савета МЗ Прањани.
4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица која понесу писане пријаве за јавно
надметање и положе износ депозита у вредности од 20 % почетног износа месечне закупнине. Депозит се уплаћује у буџет
Општине , на жиро рачун број: 840-742152843-59 позив на број 72-041.
5. Писане пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертима, са назнаком „За Комисију
за спровођење Поступака давања у закуп непокретности у јавној својини“, на адресу улица Таковска бр. 2, Горњи
Милановац са назнаком „НЕ - ОТВАРАЈ“.
6. Пријава за учешће на јавном надметању физичког лица садржи назнаку непокретности-пословног простора
(целину) за који се пријављује за надметање, доказ о уплати депозита, име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ, број
рачуна на који би се извршио евентуални повраћај депозита, потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, потврду
Општинске управе општине Горњи Милановац, Одељења за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију,
да су у потпуности измирили све обавезе по питању закупа пословног простора односно непокретности по ранијим
уговорима.
За предузетнике: назнаку непокретности-пословног простора (целину) за који се пријављује за надметање, доказ
о уплати депозита, име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, матични број, назив радње, број рачуна на који
би се извршио евентуални повраћај депозита , матични број, потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, потврду
Општинске управе општине Горњи Милановац, Одељења за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију,
да су у потпуности измирили све обавезе по питању закупа пословног простора односно непокретности по ранијим
уговорима.
За правна лица: назнаку непокретности-пословног простора (целину) за који се пријављује за надметање, доказ
о уплати депозита, назив и седиште, копију решења о упису правог лица у регистар код надлежног органа, ПИБ, број
рачуна на који би се извршио евентуални повраћај депозита, име и презиме директора и његов потпис, пуномоћје за лице
које заступа правно лице и изјаву о прихватању свих услова из огласа, потврду Општинске управе општине Горњи
Милановац, Одељења за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију, да су у потпуности измирили све
обавезе по питању закупа пословног простора односно непокретности по ранијим уговорима.
7. Писане пријаве за јавно надметање подносе се у периоду од 03.11.2017.године до 10.11.2017.године. Јавно
надметање ће се одржати дана 13.11.2017.године, пред Комисијом за спровођење Поступака давања у закуп непокретности
у јавној својини, ул. Тихомира Матијевића бр.4, трећи спрат, канцеларија бр.5.
8. Јавно надметање одржаће се и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац
пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем ако прихвата почетну висину закупнине по
којој се непокретност може дати у закуп.
9. По истеку рока за подношење писаних пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити
мењати и допуњавати пријаве послате у року. Пријаве које су поднете после одређеног рока одбацују се као
неблаговремене.
10. Свака наредна понуда на јавном надметању мора бити увећана за најмање 1.000,00 динара.
11. Учеснику јавног надметања који је понудио да плати највећи износ закупнине, који закључи Уговор о закупу
у року од пет (5) дана од дана одржавања јавног надметања, износ приложеног депозита се урачунава у закупнину.
12. Осталим учесницима депозит се враћа у року од 5 дана, од дана одржавања јавног надметања.
13. Уколико учесник Огласа са утврђеном најповољнијом понудом у поступку јавног надметања одустане од
закључења Уговора о закупу, уговор о закупу ће се закључити са другим најповољнијим понуђачем.
14. Уколико учесник јавног надметања не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег
понуђача, а не закључи уговор о закуп, губи право на враћање депозита.
15. Закупнина се плаћа до краја месеца за текући месец.
16. Закупац сноси трошкове: комуналних услуга, телефона, електричне енергије и сл.
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17. Закупац не може закупљену непокретност или њен део да даје у подзакуп.
18. Закупац је у обавези да закупљену непокретност, користи у складу са прописима и наменом.
19. Закупац, за време трајања закупа, не може да врши инвестиционо одржавање односно адаптацију закупљене
непокретности без претходне сагласности закуподавца. Сви трошкови адаптације падају на терет закупца.
20. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 032/715-502.
21. Комисија за спровођење Поступака давања у закуп непокретности у јавној својини задржава право да оглас
поништи.
22. Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Горњи Милановац и листу „Таковске
новине“.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

49.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:1-464-30/2017
Датум: 24.10.2017.године
Горњи Милановац
ЗД
На основу члана 53. став 1. тачка 17. и 22. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине
Горњи Милановац“ број 23/2016) и члана 6. Уредбе у условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), Председник Општине Горњи Милановац
доноси
ЗАКЉУЧАК
О ПРИСТУПАЊУ РАСПИСИВАЊА ОГЛАСА О ДАВАЊУ У ЗАКУП КОМЕРЦИЈАЛНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Члан 1.
Приступа се расписивању огласа ради давања у закуп пословног простора у сеоском дому у Невадама, површине
земљишта под објектом 532 m2 изграђеног на катастарској парцели 30691/4 КО Горњи Милановац и грађевинског
земљишта испред дома, путем јавног надметања, који се састоје из две целине:
1. Целине I коју чине: пословни (канцеларијски) простор површине 20 m2 у сеоском дому Неваде и грађевинског
земљишта површине 15 ари испред дома;
2. Целине II коју чине: пословни (канцеларијски) простор површине 160 m2 у сеоском дому Неваде и грађевинског
земљишта површине 14 ари испред дома.
Члан 2.
Поступак јавног оглашавања и поступак јавног оглашавања спровешће Комисија за спровођење Поступака давања
у закуп непокретности у јавној својини, образована решењем Председника општине бр. 1-464-50/2016 од 19.12.2016.
године („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 1/2017).
Члан 3.
Саставни део овога закључка је текст огласа за давање у закуп непокретности из члана 1. овог закључка.
Члан 4.
Закључак објавити у у Службеном гласнику општине Горњи Милановац.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић с.р.
На основу члана 2. Закључка о приступању расписивања огласа о давању у закуп непокретности јавним
надметањем, Комисија за спровођење Поступака давања у закуп непокретности у јавној својини, образована решењем
Председника општине Горњи Милановац, расписује
ОГЛАС
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
1. Општина Горњи Милановац, даје у закуп путем јавног надметања, пословни простор у сеоском дому у
Невадама, изграђеном на катастарској парцели 30691/4 КО Горњи Милановац и грађевинског земљишта испред дома,
путем јавног надметања, који се састоје из две целине:
− Целине I коју чине: пословни (канцеларијски) простор површине 20 m2 у сеоском дому Неваде и грађевинског
земљишта површине 15 ари испред дома;
− Целине II коју чине: пословни (канцеларијски) простор површине 160 m2 у сеоском дому Неваде и грађевинског
земљишта површине 14 ари испред дома.
Наведене непокретности погодне су за вршење услужних, продајних и занатских делатности.
2. Непокретности из огласа дају се у виђеном стању у закуп на период до једне године.
3. Заинтересовани могу разгледати непокретности из тачке 1. у договору са Председником савета МЗ Неваде.
4. Почетна цена месечне закупнине за Целину I износи 24.000,00 динара, а за Целину II 37.000,00 динара.
5. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица која понесу писане пријаве за јавно
надметање и положе износ депозита у вредности од 20 % почетног износа месечне закупнине. Депозит се уплаћује у буџет
Општине , на жиро рачун број: 840-742152843-59 позив на број 72-041.
6. Писане пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертима, са назнаком „За Комисију
за спровођење Поступака давања у закуп непокретности у јавној својини“, на адресу улица Таковска бр. 2, Горњи
Милановац са назнаком „НЕ - ОТВАРАЈ“.
7. Пријава за учешће на јавном надметању физичког лица садржи назнаку непокретности-пословног простора
(целину) за који се пријављује за надметање, доказ о уплати депозита, име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ, број
рачуна на који би се извршио евентуални повраћај депозита, потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, потврду
Општинске управе општине Горњи Милановац, Одељења за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију,
да су у потпуности измирили све обавезе по питању закупа пословног простора односно непокретности по ранијим
уговорима.
За предузетнике: назнаку непокретности-пословног простора (целину) за који се пријављује за надметање, доказ
о уплати депозита, име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, матични број, назив радње, број рачуна на који
би се извршио евентуални повраћај депозита , матични број, потпис, изјаву о прихватању свих услова из огласа, потврду
Општинске управе општине Горњи Милановац, Одељења за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију,
да су у потпуности измирили све обавезе по питању закупа пословног простора односно непокретности по ранијим
уговорима.
За правна лица: назнаку непокретности-пословног простора (целину) за који се пријављује за надметање, доказ
о уплати депозита, назив и седиште, копију решења о упису правог лица у регистар код надлежног органа, ПИБ, број
рачуна на који би се извршио евентуални повраћај депозита, име и презиме директора и његов потпис, пуномоћје за лице
које заступа правно лице и изјаву о прихватању свих услова из огласа, потврду Општинске управе општине Горњи
Милановац, Одељења за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију, да су у потпуности измирили све
обавезе по питању закупа пословног простора односно непокретности по ранијим уговорима.
8. Писане пријаве за јавно надметање подносе се у периоду од 27.10.2017.године до 03.11.2017.године. Јавно
надметање ће се одржати дана 06.11.2017.године, пред Комисијом за спровођење Поступака давања у закуп непокретности
у јавној својини, ул. Тихомира Матијевића бр.4, трећи спрат, канцеларија бр.5.
9. Јавно надметање одржаће се и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац
пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем ако прихвата почетну висину закупнине по
којој се непокретност може дати у закуп.
10. По истеку рока за подношење писаних пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити
мењати и допуњавати пријаве послате у року. Пријаве које су поднете после одређеног рока одбацују се као
неблаговремене.

Број 23 /2017

Службени гласник општине Горњи Милановац

Страна 17

11. Свака наредна понуда на јавном надметању мора бити увећана за најмање 1.000,00 динара.
12. Учеснику јавног надметања који је понудио да плати највећи износ закупнине, који закључи Уговор о закупу
у року од пет (5) дана од дана одржавања јавног надметања, износ приложеног депозита се урачунава у закупнину.
13.Осталим учесницима депозит се враћа у року од 5 дана, од дана одржавања јавног надметања.
14. Уколико учесник Огласа са утврђеном најповољнијом понудом у поступку јавног надметања одустане од
закључења Уговора о закупу, уговор о закупу ће се закључити са другим најповољнијим понуђачем.
15.Уколико учесник јавног надметања не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег
понуђача, а не закључи уговор о закуп, губи право на враћање депозита.
16. Закупнина се плаћа до краја месеца за текући месец.
17. Закупац сноси трошкове: комуналних услуга, телефона, електричне енергије и сл.
18. Закупац не може закупљену непокретност или њен део да даје у подзакуп.
19. Закупац је у обавези да закупљену непокретност, користи у складу са прописима и наменом.
20. Закупац, за време трајања закупа, не може да врши инвестиционо одржавање односно адаптацију закупљене
непокретности без претходне сагласности закуподавца. Сви трошкови адаптације падају на терет закупца.
21. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 032/715-502.
22. Комисија за спровођење Поступака давања у закуп непокретности у јавној својини задржава право да оглас
поништи.
23. Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Горњи Милановац и листу „Таковске
новине“.
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