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Цена овог броја је 50 динара
Годишња претплата је 1.000 динара

ОСТАЛА АКТА
25.
На основу члана 5. став 1. Одлуке o установљењу награда и других признања општине Горњи Милановац
("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 4/2015) и члана 67. Пословника o раду Скупштине општине Горњи
Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 17/2013), Комисија за кадровска, административна и
мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац, на седници одржаној 6. априла 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" У 2015. ГОДИНИ
I ЗЛАТНА МЕДАЉА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се:
Клубу привредника
Горњи Милановац

Клуб привредника Горњи Милановац је удружење које има за циљ
унапређење и развој различитих привредних грана - индустрије, трговине, услуга,
банкарства, саобраћаја, делатности осигуравајућих и других друштава, које имају
седиште на територији Општине Горњи Милановац,
Клуб привредника, основали су менаџери великих горњомилановачких
компанија које су континуирано остваривале респектабилне резултате у пословању
на домаћем и иностраним тржиштима. Тако је настало добровољно, независно,
непрофитно и нестраначко удружење успешних привредника, у циљу унапређења
пословања и менаџмента у Горњем Милановцу.
Морамо истаћи да је горњомилановачка привреда проглашена од стране
Привредне коморе за највећег извозника Моравичког округа, и високо је
позиционирана на привредној мапи читаве Србије. Поред, неговања добрих
пословних обичаја и пословног морала, Клуб привредника истакнут је донатор
многобројних културних, друштвених и спортских организација. Својим
донацијама и јединством помогли су и превазилажење кризних ситуација
приликом штета при елементарним непогодама.

Јавном предузећу
„Путеви Србије“ Београд

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је одговорно за одржавање, заштиту,
коришћење, развој и управљање државним путевима I и II реда Републике Србије.
Пред Јавним предузећем, данас, се постављају задаци од прворазредног
националног значаја у области очувања, даље изградње и унапређења путне мреже
Републике Србије.
Ово Јавно предузеће имало је низ активности на одржавању и заштити
државних путева I и II реда на територији општине Горњи Милановац. Изградило
је локалне путеве и то у насељеном месту Мајдан, Луњевица, Брђани, а у сусрет
200-годишњици од Другог српског устанка изградило је пут Сврачковци - Горња
Црнућа - Враћевшница. Не можемо заборавити реконструкцију улице Кнеза
Александра, затим изградњу моста на реци Деспотовици и санацију многих
клизишта.
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Месној заједници Таково

Ова Месна заједница смештена између реке Дичине и Клатичевачке реке,
једна је од већих у Општини Горњи Милановац.
Први писани помен о Такову потиче из 1525.године, у турским пописима
кад је ово село имало 12 домова.
Као једна од активнијих у нашој општини, месна заједница доста пажње
поклања изградњи и одржавању локалних и некатегорисаних путева. У протеклој
деценији асфалтирано је преко 40 км путева. Данас, територију месне заједнице
пресеца изградња савременог ауто-пута који ће бити важно саобраћајно чвориште.
Таково је прво село у општини Горњи Милановац са пројектом изградње
фекалне канализације и система за пречишћавање.
И на спортском терену ова месна заједница проноси слободарско име овог
места узевши учешће на свим спортским такмичењима, као и на сеоским
олимпијским играма.

Фудбалском клубу
„Омладинац“ из Калиманића

Један од ретких клубова, поготову на сеоском подручју, који за све време
постојања и рада никада није прекидао такмичење, а то је сада већ, дугих и
успешних 50 година. Овај фудбалски клуб је стожер свих спортских дешавања у
Калиманићима, и око њега се окупља омладина овог села. Играчки кадар
искључиво је састављен од фудбалера из Калиманића и околних села са којима се
граниче, а из његових редова су по правилу увек сви били учесници екипе у
оквиру такмичења олимпијских сеоских игара Србије. Данас, у години јубилеја,
„Омладинац“ се такмичи у Општинској фудбалској лиги.

Изворној певачкој групи
„Црнућанка“

Ова изворна певачка група, основана је на предлог Кнегиње Љубице
Обреновић, супруге кнеза Милоша Обреновића, 1812. године у селу Горња
Црнућа, општина Горњи Милановац. У свом саставу има женску и мушку певачку
групу. Обе групе негују традиционално изворно народно певање свога краја, због
чега су радо позивани на многобројне свечаности, саборе, приредбе и фестивале,
одакле су се враћали окићени наградама. На предлог Европске комисије,
„Црнућанка“ је добила Европску награду за народну уметност, установљену у
Хамбургу, док је мушка певачка група учествовала на прослави 200-годишњице
САД, на концерту у Вашингтону. Музиколошки институт САНУ издао је
монографију о "Црнућанки".

Генерал мајору Ацу Томићу

Рођен у Ручићима, Горњи Милановац, 1948. године. Основну школу и
гимназију завршио у Горњем Милановцу, 1967., а војну академију, 1971. и вишу
војну академију 1987. у Београду. У Југословенској народној армији и Војсци
Југославије обављао више дужности од командира ракетне против тенковске
батерије до начелника Управе безбедности Војске Југославије до пензионисања
2003.године.

Бојану Кирбишу,
жупану општине Старше,

Потомку словеначке породице која је 1941. године била изгнана у Србију,
где је остала до краја Другог светског рата. После рата и повратка у Словенију,
породица Кирбиш није заборавила Србију. Ангажовањем Бојановог оца, који је за
време Другог светског рата боравио у Брезни и Срезојевцима, 1979. године
изграђен је Дом културе.
Избором за жупана општине Старше, 2010. године Бојан Кирбиш обновио
је сусрете са руководством општине Горњи Милановац.
Општина Старше поклонила је Ватрогасној служби у Горњем Милановцу
ватрогасно возило. Током прошлогодишњих поплава, прва помоћ у наш крај
стигла је из братимљене општине Старше.
Наставивши традицију свога оца, на јачању пријатељства два народа,
жупан се укључио у организовање сарадње спортских клубова из Марибора и
Горњег Милановца, као и сарадње активиста Црвеног крста ове две општине.

СРЕБРНА МЕДАЉА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се:
Драшку Обреновићу, глумцу
милановачког
аматерског
позоришта

У протеклих пет деценија, Обреновић је остварио читав низ запажених
улога у позоришту. Добитник је бројних награда и признања на фестивалима.
Фебруара 2014. године, Драшко Обреновић добитник је награде за сликовито
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представљање лика на 10. фестивалу варошких позоришта Србије "Миливојев
штап и шешир" који је организован у Пожаревцу. Својим дугогодишњим,
изузетним радом допринео је да се милановачко позориште, Горњи Милановац и
рудничко-таковски крај представе у најбољем светлу у Србији и ван граница наше
земље.
Виолети Антонијевић,
струковном васпитачу из
Горњег Милановца

Виолета Антонијевић, на пут је извела осам генерација, а свака генерација
бројила је најмање по тридесеторо деце. Васпитала је и образовала многе наше
суграђане који су постали лекари, сликари, глумци, спортисти, фризери,
електричари, а пре свега добри и честити људи. У свом радном веку настојала је да
унапређује себе, свој рад са децом и колегама, што ће сигурно и у наредном
периоду чинити.

Драгиши Николићу,
пољопривредном произвођачу
из Бершића

Овај пољопривредник, обрађује десетине хектара своје земље и исто толико
земље које узима у закуп. Успешан је у производњи млека. Врло је активан у раду
месне заједнице и учесник свих акција у селу, стални учесник сеоских олимпијада,
присутан у активностима Ловачког друштва, помаже старачким домаћинствима у
селу и веома успешан у пчеларству. Ожењен је, отац троје деце.

II Уручивање Златне и Сребрне медаље "Таковски устанак" обавиће се на свечаној седници Скупштине општине
Горњи Милановац, која ће бити заказана поводом Празника општине Горњи Милановац.
III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“
Број: 2-06-48/2015
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Србољуб Нешовић,с.р.

26.

На основу члана 5. став 2. Одлуке о установљењу награда и других признања општине Горњи Милановац ("Сл.
гласник општине Горњи Милановац", бр. 4/2015) и члана 67. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац
("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 17/2013), Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац, на седници одржаној 6. априла 2015. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I Поводом прославе Празника општине Горњи Милановац, 23. априла, дана када је у Такову 1815. године
подигнут Други српски устанак, на свечаној седници Скупштине општине Горњи Милановац, додељују се награде у
2015. години, и то:
- СЕДАМ ЗЛАТНИХ МЕДАЉА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и
- ТРИ СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК".
II Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
Број: 2-06-48/2015
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Србољуб Нешовић,с.р.

27.
На основу члана 67. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи
Милановац", бр. 17/2013), Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 6. априла 2015. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I Списак добитника награда - Златних и Сребрних медаља „Таковски устанак“, објавити
- у локалном недељнику "Таковске новине",
- у огласним терминима једног локалног радија,
- у огласним терминима Телевизије Телемарк Чачак и
- на званичном сајту Oпштине Горњи Милановац.
II Списак добитника награда - Златних и Сребрних медаља „Таковски устанак“ доставити дописницима (Живко
Перишић, Милорад Бошњак, Бошко Ломовић, Горан Трифуновић, Зоран Марјановић, Весна Тодоровић), ради
објављивања у дневним новинама, листовима и на Телевизији.
III Решење о додељивању награда - Златних и Сребрних медаља „Таковски устанак“ у 2015. години, објавити у
„Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
IV Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
Број: 2-06-48/2015
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Србољуб Нешовић,с.р.
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