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На  основу  члана  30.  став  1  тачка  3  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гл.РС",бр. 9/02, 33/04 и 135/04) 
и  члана  26.  став  1  тачка  3  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  4/02  и 
12/04) Скупштина општине Горњи Милановац, на седници 
одржаној 9. марта 2005. године, донела је 

П Р О Г Р А М 
РАЗВОЈА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА У ОПШТИНИ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА НАРЕДНИ 
ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПЕРИОД 20052009. ГОДИНА 

У В О Д 

Решењем  председника  општине  Дражимира 
Марушића  формирана  је  Радна  група  за  израду 
средњорочног  програма  развоја  насељених  места.  Радна 
група је у периоду од 15. 12. 2004. до 30. 01. 2005. године 
посетила сва насељена места на подручју општине Горњи 
Милановац  и  на  предлог  савета  месних  заједница  и 
грађана извршила попис актуелних програма и планова за 
реализацију  у  наредном  средњорочном  плану  водећи 
рачуна  о  актуелним  и  приоритетним  проблемима  сваког 
насељеног  места  и  реона  који  се  у  наредном  периоду 
морају  решавати,  првенствено  у  области  комуналне 
инфраструктуре.  Приликом  израде  предлога  овог 
средњорочног  програма  коришћени  су  и  сви  достављени 
планови  и  информације  месних  заједница  и  јавних 
предузећа. 

Приликом  предлагања  планова  насељених  места 
савети месних заједница имали су у виду да многи објекти 
који  се  предлажу  за  реализацију  у  наредном 
четворогодишњем  периоду  немају  финансијску  подршку 
али  се  рачуна  на  додатна  финансијска  средства, 
првенствено на средства самодоприноса која представљају 
основ  и  подстицај  за  реализацију  планова  рада,  средства 
личног  учешћа  грађана,  помоћ  буџета  општине 
Г.Милановац,  учешће  јавних предузећа,  донације  и  друга 
средства тако да планови нису списак жеља савета месних 
заједница и грађана већ реална потреба за решавање истих. 

Радна  група  се  определила  да  све  предложене 
планове,  посебно  у  области  комуналне  инфраструктуре 
унесе у средњорочни план водећи рачуна о  приоритетима 
који ће зависно од финансијских средстава накнадно бити 
утврђени и увршћени у годишње оперативне планове како 
месних  заједница  тако  и  јавних  предузећа  и  установа. 
Средњорочни  план  остаје  отворен  и  биће  допуњен 
плановима    месних  заједница  и  насељених  места 
питањима која се у наредном периоду покрену и за која се 
обезбеде финансијска средства. 

Имајући у виду да у протеклом четворогодишњем 
периоду  нису  постојали  средњорочни  планови  рада,  већ 
само  годишњи  планови  савета  месних  заједница  и  да 
улагања  јавних  предузећа  и  буџета  општине  нису  била 
равномерно  распоређена према свим насељеним местима, 
водило  се  рачуна  о  равномерној  заступљености  свих 
насељених  места  и  месних  заједница  у  предлогу 
средњорочног  плана,  мада  су  проблеми  самог  града  и 
већих насељених места сигурно већи. 

Приликом  израде  овог  средњорочног  плана 
коришћен  је  и  уграђен  предизборни  програм  Коалиције 
"Победи  за  Г.Милановац"  који  је  добио  велику  подршку 
грађана и месних заједница на председничким и локалним 
изборима. 

На  самом  почетку  програма  дат  је  табеларни 
преглед са основним показатељима по насељеним местима 
као  што  су  број  становника,  број  домаћинстава,  број 
бирача, површина, надморска висина, удаљеност од града, 
попис  становништва  број  ученика  основних  и  средњих 
школа,  преглед  обрадивих  површина  и  други  подаци. 
Подаци  представљају  полазну  основу  за  планирање  и 
каснију реализацију програма.
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На  основу  члана  49.  став  1.  тачка  8.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гласник  општине 
Г.М2,бр.4/02 и 12/04) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  ОБРАЗУЈЕМ  Комисију  за  припрему  и  израду 
четворогодишњег  Програма  развоја  и  Програма  развоја 
насељених  места  у  општини  Горњи  Милановац  за 
2005.годину, у следећем саставу: 

1/ Драган Пашић, за председника Комисије, 
2/ Милисав Мирковић, за заменика председника 

Комисије, 
3/ Предраг Марјановић, за члана, 
4/  Председник  Савета  месне  заједнице  у 

насељеном месту за члана по функцији, 
5/  Председник Месног  одбора  СПС  у  насељеном 

месту, за члана по функцији. 

2.  Задатак  Комисије  је  да  припреми  и  изради 
четворогодишњи  Програм  развоја  и  Програм  развоја  за 
2005.годину  за  свако  насељено  место  у  општини 
Г.Милановац. 

Број:102200/04. 

У Г.Милановцу, 
10.12.2004.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,с.р. 

ПРЕГЛЕД 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1. БЕЛО ПОЉЕ  34. КРИВА РЕКА 
2. БЕРШИЋИ  35. ЛЕУШИЋИ 
3. БОГДАНИЦА  36. ЛИПОВАЦ 
4. БОЉКОВЦИ  37. ЛОЗАЊ 
5. БРАЈИЋИ  38. ЛОЧЕВЦИ 
6. БРЂАНИ  39. ЛУЊЕВИЦА 
7. БРЕЗНА  40. ЉЕВАЈА 
8. БРЕЗОВИЦА  41. ЉУТОВНИЦА 
9. БРУСНИЦА  42. МАЈДАН 
10. ВАРНИЦЕ  43. МУТАЊ 
11. ВЕЛЕРЕЧ  44. НАКУЧАНИ 
12. ВРАЋЕВШНИЦА  45. НЕВАДЕ 
13. ВРНЧАНИ  46. ОЗРЕМ 
14. ГОЈНА ГОРА  47. ПОЛОМ 
15. ГОРЊА ВРБАВА  48. ПРАЊАНИ 
16. ГОРЊА ЦРНУЋА  49. ПРЊАВОР 
17. ГОРЊИ БАЊАНИ  50. РЕЉИНЦИ 
18. ГОРЊИ БРАНЕТИЋИ  51. РУДНИК 
19. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  52. РУЧИЋИ 
20. ГРАБОВИЦА  53. СВРАЧКОВЦИ 
21. ДАВИДОВИЦА  54. СЕМЕДРАЖ 
22. ДОЊА ВРБАВА  55. СИНОШЕВИЋИ 
23. ДОЊА ЦРНУЋА  56. СРЕЗОЈЕВЦИ 
24. ДОЊИ БРАНЕТИЋИ  57. ТАКОВО 
25. ДРАГОЉ  58. ТЕОЧИН 
26. ДРЕНОВА  59. ТРУДЕЉ 

27. ДРУЖЕТИЋИ  60. УГРИНОВЦИ 
28. ЗАГРАЂЕ  61. ЦЕРОВА 
29. ЈАБЛАНИЦА  62. ШАРАНИ 
30. КАЛИМАНИЋИ  63. ШИЛОПАЈ 
31. КАМЕНИЦА 
32. КЛАТИЧЕВО 
33. КОШТУНИЋИ 

ПРЕГЛЕД 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА СА БРОЈЕМ СТАНОВНИКА, 

ДОМАЋИНСТАВА, БИРАЧА 
ПОВРШИНОМ  И НАДМОРСКОМ ВИСИНОМ И 
УДАЉЕНОСТИ ОД ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА 

Р 
е 
д 
. 
б 
р 
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Насељено место  Број 
станов 
ника 

Број 
домаћ 
инства 

Број 
бирач 
а 

Уку 
пна 
пов 
рш 
ина 
у ха 

Надморс 
ка 

висина 

Уда 
љен 
ост 
од 
Г.М 
ила 
нов 
ца
км 

1.  БЕЛО ПОЉЕ  251  75  204  1066  766725  18 
2.  БЕРШИЋИ  363  129  267  1018  665366  15 
3.  БОГДАНИЦА  322  103  260  2775  915457  46 
4.  БОЉКОВЦИ  494  196  417  2075  459280  30 
5.  БРАЈИЋИ  64  30  62  930  864839  30 
6.  БРЂАНИ  1.253  391  956  2023  357246  12 
7.  БРЕЗНА  222  81  164  1140  668404  20 
8.  БРЕЗОВИЦА  127  36  94  375  705534  16 
9  БРУСНИЦА  *691  208  2.047  1641  601382  2 
10.  ВАРНИЦЕ  151  54  121  706  700380  22 
11.  ВЕЛЕРЕЧ  *644  190  1.292  1172  522417  3 
12.  ВРАЋЕВШНИЦА  157  51  132  16  506325  18 
13.  ВРНЧАНИ  384  128  335  984  461451  14 
14.  ГОЈНА ГОРА  741  246  581  2970  794361  47
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15.  ГОРЊА ВРБАВА  147  57  132  895  721502  12 
16.  ГОРЊА ЦРНУЋА  239  86  205  1432  797552  27 
17.  ГОРЊИ БАЊАНИ  232  65  202  758  732642  22 
18  ГОРЊИ 

БРАНЕТИЋИ 
590  199  484  1897  742453  23 

19.  ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

25.257  8.076  17.607  1631  332299   

20.  ГРАБОВИЦА  *496  154  700  1323  721382  2 
21.  ДАВИДОВИЦА  91  47  83  570  407323  17 
22.  ДОЊА ВРБАВА  675  189  504  1391  881383  16 
23.  ДОЊА ЦРНУЋА  326  91  264  898  681346  20 
24.  ДОЊИ БРАНЕТИЋИ  134  65  113  639  620508  19 
25.  ДРАГОЉ  368  132  259  1166  450200  35 
26.  ДРЕНОВА  267  110  257  1322  635378  15 
27.  ДРУЖЕТИЋИ  720  229  576  3089  752407  40 
28.  ЗАГРАЂЕ  500  163  408  1762  684468  18 
29.  ЈАБЛАНИЦА  340  118  294  1437  735330  6 
30.  КАЛИМАНИЋИ  182  62  142  502  475450  8 
31.  КАМЕНИЦА  49  18  32  75  752654  43 
32.  КЛАТИЧЕВО  284  92  205  743  554450  7 
33.  КОШТУНИЋИ  666  241  503  4736  787387  34 
34.  КРИВА РЕКА  99  58  86  1026  512347  14 
35.  ЛЕУШИЋИ  181  68  130  825  646410  32 
36.  ЛИПОВАЦ  303  97  240  873  629318  20 
37.  ЛОЗАЊ  342  120  298  904  564404  18 
38.  ЛОЧЕВЦИ  91  37  67  354  453356  12 
39.  ЛУЊЕВИЦА  *530  171  639  1220  857299  5 
40.  ЉЕВАЈА  120  44  93  456  484466  13 
41.  ЉУТОВНИЦА  190  67  174  671  522482  8 
42.  МАЈДАН  518  166  420  3358  1098503  7 
43.  МУТАЊ  104  42  78  677  503444  9 
44.  НАКУЧАНИ  123  46  76  662  552462  9 
45.  НЕВАДЕ  *606  190  1075  888  600320  3 
46.  ОЗРЕМ  346  138  269  1161  605407  18 
47.  ПОЛОМ  254  85  229  1615  848536  25 
48.  ПРАЊАНИ  1.827  597  1.334  4087  584349  36 
49.  ПРЊАВОР  108  34  84  816  564393  23 
50.  РЕЉИНЦИ  247  87  204  740  460420  20 
51.  РУДНИК  1.767  607  1.547  2336  1032420  15 
52.  РУЧИЋИ  146  67  120  979  512374  18 
53.  СВРАЧКОВЦИ  493  166  395  1451  909509  5 
54.  СЕМЕДРАЖ  263  77  218  1226  506325  5 
55.  СИНОШЕВИЋИ  196  64  157  401  523383  13 
56.  СРЕЗОЈЕВЦИ  433  148  315  2502  683395  26 
57.  ТАКОВО  496  157  410  1153  523366  10 
58.  ТЕОЧИН  690  205  594  2026  784436  25 
59.  ТРУДЕЉ  423  144  343  1720  600250  30 
60.  УГРИНОВЦИ  489  163  395  1721  541431  22 
61.  ЦЕРОВА  112  48  109  556  491323  18 
62.  ШАРАНИ  361  140  243  1381  561502  13 
63.  ШИЛОПАЈ  133  59  128  699  552405  15 

У К УП Н О:  49.422  16.204  40233  83614 

* Број становника у приградским месним 
заједницама ван ГУПа.
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БРОЈ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ОСНОВНИМ 
ШКОЛАМА У 2004/2005. ГОДИНИ 

Ред. 
број  НАЗИВ ШКОЛЕ  У Ч Е Н И Ц И   П О   Р А З Р Е Д И М А 

УК 
УП 
АН 
БРО 
Ј 
УЧ 
ЕН 
ИК
А 

БРО 
Ј 
ОД 
ЕЉ 
ЕЊ 
А 

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

I  II  III  IV  IIV  V  VI  VII  VIII  V 
VIII 

I 
VIII 

I 
VIII 

I 
ОШ ”КРАЉ 
АЛЕКСАНДАР И” Г. 
МИЛАНОВАЦ 

118  120  107  111  456  136  125  121  144  526  982  48 

1.Матична школа  100  105  84  93  382  127  110  102  130  469  851 
2.Издвојено одељење у 
Брђанима  9  13  15  10  47  9  15  19  14  57  104 

3.Издвојено одељење у 
Јабланици  2  /  /  1  3  3 

4.Издвојено одељење у 
Луњевици  5  2  4  4  15  15 

5.Издвојено одељење у 
Семедражи  /  /  3  1  4  4 

6.Специјално одељење 
у Г. М.  2  /  1  2  5  5 

II 

ОШ ”МОМЧИЛО 
НАСТАСИЈЕВИЋ” 
ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

52  70  51  65  238  86  71  89  66  312  550  25 

III 
ОШ ”СВЕТИ САВА” 
ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

80  78  82  86  326  100  105  109  114  428  754  32 

IV 

ОШ ”ДЕСАНКА 
МАКСИМОВИЋ” 
ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

79  75  97  84  335  104  114  80  120  418  756  38 

1.Матична школа  54  60  66  65  245  84  89  53  87  313  558  23 
2.Издвојено одељење 
Враћевшница  10  8  16  9  43  20  25  27  33  105  148  9 

3.Издвојено одељење 
Горња Црнућа  2  /  2  /  4  4 

4.Издвојено одељење 
Бело Поље 
5.Издвојено одељење 
Доња Врбава  2  3  7  1  13  13  2 

6.Издвојено одељење 
Горња Врбава  3  2  /  2  7  7 

7.Издвојено одељење 
Сврачковци  3  1  3  2  9  9  2 

8.Издвојено одељење 
Мајдан  5  1  3  5  14  14  2 

9.Издвојено одељење 
Мутањ 

V  ОШ ”ИВО АНДРИЋ” 
ПРАЊАНИ  47  44  47  55  193  41  64  51  55  211  403  33 

1.Матична школа  18  13  18  22  71  26  43  32  33  134  205  9 
2.Издвојено одељење 
Каменица  8  6  14  5  33  11  18  12  15  56  89  7 

3.Издвојено одељење 
Бреyна  2  1  3  /  6  4  3  7  7  21  27  5 

4.Издвојено одељење 
Катрићи  1  2  3  2  8  8  1 

5.Издвојено одељење 
Богданица  6  7  /  7  20  20 

6.Издвојено одељење 
Гојна Гора  1  4  6  9  20  20  2 

7.Издвојено одељење 
Среyојевци  2  2  /  /  4  4  1 

8.Издвојено одељење 
Тео;ин  2  4  /  4  10  10  1 

9.Издвојено одељење 
Коштунићи  7  4  /  6  17  17  2 

10.Издвојено одељење 
Брајићи  /  1  2  /  3  3  1 

VI  ОШ ”АРСЕНИЈЕ 
ЛОМА” РУДНИК  32  37  34  46  149  37  41  45  30  153  302  21 

1.Матична школа  19  20  21  26  86  27  31  34  23  115  201  10 
2. Издвојено одељење 
Угриновци  6  6  4  6  22  10  10  11  7  38  60  6 

3. Издвојено одељење 
Заграђе  3  7  3  5  18  18  2 

4. Издвојено одељење 
Варнице  1  1  /  1  3  3  1 

5. Издвојено одељење 
Драгољ  1  2  4  4  11  11  1 

6. Издвојено одељење 
Трудељ  2  1  2  4  9  9  1 

VII  ОШ ”ТАКОВСКИ 
УСТАНАК” ТАКОВО  39  33  45  46  163  38  52  31  46  167  330  33 

1.Матична школа  10  12  10  16  48  21  37  20  27  105  153  10 

2.Издвојено одељење 
Горњи Бањани  4  4  5  8  21  12  11  7  14  44  65  6 

3. Издвојено одељење 
Бољковци  5  1  6  5  17  5  4  4  5  18  35  6 

4 Издвојено одељење 
Бершићи  2  2  1  /  5  5  1 

5. Издвојено одељење 
Г. Бранетићи  5  7  4  8  24  24  2 

6.Издвојено одељење 
Д. Бранетићи  /  /  /  /  / 

7 Издвојено одељење 
Врнчани  5  1  6  3  15  15  2 

8.Издвојено одељење 
Љутовница  1  1  1  3  6  6  1 

9.Издвојено одељење 
Савинац  6  /  /  /  6  6  1 

10.Издвојено одељење 
Лозањ  /  1  3  2  6  6  1 

11.Издвојено одељење 
Полом  2  2  3  /  7  7  1 

12.Издвојено одељење 
Шилопај  /  /  2  1  3  3  1 

13.Издвојено одељење 
Клатичево  /  2  4  /  6  6  1 

С В Е Г А:  447  457  463  493  186 
0  542  572  526  575  221 

5 
407 
7 

Број ученика и одељења у средњим школама у школској 
2004/2005. години 

Ред. 
број  Назив школе 

Број ученика по разредима  Број 
одеље 
ња I  II  III  IV  Свега 

IIV 

I  Гимназија ”Таковски 
устанак”  106  121  113  123  463  16 

II  Општи смер  60  121  113  123  417 
Природноматематички  46  /  /  /  46 

II  ЕТШ ”Књаз Милош”  177  180  169  86  602  21 

III 

Економски 
техничар 

IV  61 
95  75  86 

Финансијски 
техничар 

IV  32 
32 

1  Финансијски 
администратор 

IV  24  24 

Биротехничар  IV  /  30  26  56 
2  Трговац  IIIсте.  60  55  58  173 

IV  Техничка школа ”Јован 
Жујовић”  168  196  209  71  644  26 

1 
Маш.тех.за 
компјутер.констр 
у. 

IVсте. 
32  29  61 

2  Машински 
техничар 

IVсте.  20  12  32 

3  Машинбравар  IIIсте.  15  15 
4  Инсталатер  IIIсте.  8  9  17 
5  Бравар  IIIсте.  14  13  5  32 
6  Аутомеханичар  IIIсте.  15  14  20  49 
7  Аутолимар  IIIсте.  /  5  5 
8  Конфекционар  IIIсте.  21  21 

9  Техничар за 
биотехнологију 

IVсте.  30  26  22  25 

Произвођач 
прехрамбених пр. 

IIIсте. 
17  21  29  67 

Електротехничар 
рачунара 

IVсте. 
30  30 

10  Електротехничар 
погона 

IVсте.  28  27  34  89 

11  Ел. мех. за 
машине и опрем. 

IIIсте.  30  29  24  83 

12  Електроинсталат 
ер 

IIIсте.  /  23  17  40 

Укупан број ученика и одељења:  451  497  491  280  1709 

ЗЕМЉИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ ПО КАТЕГОРИЈАМА КОРИШЋЕЊА 

Укупно 
(2+10 
+11) 

Пољопривредно земљиште 

Шуме 

Непл 
одно 
и 

оста 
ло 

свега 
пољ.(3+ 
8+9)  обрадиво 

пашњац 
и 

трст 
ици. 
баре 
рибњ 
аци свега 

4 до 7 
оранице 
и баште 

воће  вино 
град 
и 

ливаде 

а  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Г.МИЛАНОВАЦ  83614  51583  39353  19324  6137  71  13821  12230    28322  3709 
БЕЛО ПОЉЕ  1066  598  561  374  64  1  122  37    440  29 
БЕРШИЋИ  1018  659  517  275  68  0  172  142    319  40 
БОГДАНИЦА  2755  1950  521  137  75    309  1429    566  237 
БОЉКОВЦИ  2076  1285  1069  529  210  4  326  217    720  70 
БРАЈИЋИ  930  421  306  115  31    160  115    481  28
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БРЂАНИ  2023  1182  1022  699  196  3  124  160    709  131 
БРЕЗНА  1140  807  564  277  77    210  244    297  35 
БРЕЗОВИЦА  375  240  206  122  30  1  53  34    121  15 
БРУСНИЦА  1641  595  442  240  60  0  142  153    838  207 
ВАРНИЦЕ  706  471  325  188  56  2  79  147    211  24 
ВЕЛЕРЕЧ  1171  645  509  193  45    270  137    425  101 
ВРАЋЕВШНИЦА  16  10  10  6  2    2  1    0  6 
ВРНЧАНИ  984  794  716  375  63  0  278  78    154  36 
ГОЈНА ГОРА  2970  1586  1216  518  264    434  371    1277  107 
ГОРЊА ВРБАВА  896  520  398  234  54  1  110  121    345  31 
ГОРЊА 
ЦРНУЋА 

1432  958  802  360  186  5  251  156    436  37 

ГОРЊИ 
БАЊАНИ 

758  470  358  203  55    29  114    257  30 

ГОРЊИ 
БРАНЕТИЋИ 

1897  1421  1138  582  184  1  372  284    414  61 

ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

1631  33  23  17  1    4  10    5  158 
4 

ГРАБОВИЦА  1313  795  635  274  60  0  301  160    446  72 
ДАВИДОВИЦА  570  363  258  125  51  1  82  106    186  21 
ДОЊА ВРБАВА  1391  999  777  397  108  4  268  222    341  51 
ДОЊА ЦРНУЋА  898  572  456  288  101  4  62  117    275  50 
ДОЊИ 
БРАНЕТИЋИ 

638  453  395  232  47    117  58    167  19 

ДРАГОЉ  1166  857  700  468  107  8  117  157    262  47 
ДРЕНОВА  1322  820  651  321  99  0  230  169    463  39 
ДРУЖЕТИЋИ  3079  1890  1116  378  187    551  774    1075  114 
ЗАГРАЂЕ  1762  1091  889  484  164  3  238  203    604  67 
ЈАБЛАНИЦА  1437  1012  850  392  68    389  162    373  52 
КАЛИМАНИЋИ  502  412  382  142  92  0  148  29    68  23 
КАМЕНИЦА  75  60  40  13  2    25  20    13  2 
КЛАТИЧЕВО  743  549  484  218  83  0  183  65    162  33 
КОШТУНИЋИ  4736  2344  1258  428  199    631  1086    2260  132 
КРИВА РЕКА  1026  542  383  188  61  0  134  159    435  48 
ЛЕУШИЋИ  825  567  418  169  54    194  149    227  21 
ЛИПОВАЦ  873  579  555  306  102  5  142  24    253  40 
ЛОЗАЊ  904  680  605  379  105    120  75    195  29 
ЛОЧЕВЦИ  354  263  234  86  42  0  106  28    76  16 
ЛУЊЕВИЦА  1220  705  604  310  72  0  222  101    399  116 
ЉЕВАЈА  466  338  295  127  32  0  136  43    114  14 
ЉУТОВНИЦА  672  474  396  163  48    185  78    166  31 
МАЈДАН  3358  1660  1238  502  158  1  576  422    1553  144 
МУТАЊ  677  431  343  156  67  2  117  88    230  17 
НАКУЧАНИ  662  420  331  176  46    109  88    212  30 
НЕВАДЕ  888  439  308  137  25  0  146  131    385  64 
ОЗРЕМ  1161  866  764  378  92  0  293  102    247  48 
ПОЛОМ  1615  841  650  283  75    291  192    732  42 
ПРАЊАНИ  4087  2725  2362  1014  477  2  869  362    1169  195 
ПРЊАВОР  816  318  254  168  53  4  30  64    464  34 
РЕЉИНЦИ  740  454  362  191  68  1  102  92    248  38 
РУДНИК  2336  1270  929  452  123  1  353  341    950  117 
РУЧИЋИ  979  664  556  262  79  1  214  109    279  35 
СВРАЧКОВЦИ  1451  731  468  252  90  1  125  263    650  70 
СЕМЕДРАЖ  1226  803  383  239  80  0  64  420    360  62 
СИНОШЕВИЋИ  401  280  255  146  29  0  79  25    107  15 
СРЕЗОЈЕВЦИ  2502  1342  977  394  136  0  446  365    1099  61 
ТАКОВО  1153  678  609  351  102  1  155  69    425  50 
ТЕОЧИН  2026  1529  1224  636  213    374  305    436  60 
ТРУДЕЉ  1720  1148  791  459  135  6  191  357    513  58 
УГРИНОВЦИ  1721  981  736  438  121  5  172  245    665  75 
ЦЕРОВА  556  386  310  141  57  1  110  77    151  19 
ШАРАНИ  1381  634  535  312  84  0  139  99    694  54 
ШИЛОПАЈ  699  493  416  197  58  1  161  77    180  26 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПОЈЕДИНИХ НАСЕЉЕНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У 
НАРЕДНОМ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ПЕРИОДУ 

1. БЕЛО ПОЉЕ 
Путна мрежа: 

  поправка  асфалтног  пута  Бело  Поље    Доња 
Врбава у дужини 1000 метара, 

  насипање  пута  и  копање  канала  од  асфалтног 
пута до Калипоља у дужини 700 метара, 

 насипање пута Калипоље   Забел у дужини 1500 
метара 

  насипање  пута  трафостаница    Врановац  у 
дужини 2000 метара (заједно са Шумском управом) 

 насипање пута Чаровићи  Мокро поље у дужини 
800 метара, 

Електро мрежа 
  завршетак  радова  на  нисконапонској 

електромрежи  на  правцима  Врановац  (потребно  5 
бетонских стубова), Јанићијевићи (потребно 10 бетонских 
стубова)  и  засеок  Токићи  (потребно  30  бетонских 
стубова). 

Телефони 
  има  захтева  за  нове  бројеве  и  проширење 

телефонске централе у Доњој Врбави. 

Школа 
  Школа  нема  ученика,  објекат  у  добром  стању, 

један део простора користи се у приватне сврхе што треба 
проверити  код  матичне  школе  "Десанка  Максимовић"  а 
зграду  у  будућем  периоду  користити  за  потребе  месне 
заједнице. 

Продавница: 
 Отварање продавнице за снабдевање становника 

у просторијама месне заједнице. 

2. БЕРШИЋИ 
Путна мрежа: 

  Насипање  пута  Христивојева  кућа    Галич  у 
дужини 4000 метара (копање канала, кресање врзина), 

  насипање  пута  ОсећаниРијека  у  дужини  2000 
метара са уградњом пропуста, 

  насипање  пута Шогићи   Марковићи  у  дужини 
2000 метара 

  насипање  пута  у  засеоку  Радовановићи  1000 
метара 

 насипање пута Брковићи  Гробље  250 метара 
  насипање  пута  за  Михаиловиће  (од  Галича)  у 

дужини 2000 метара 
  насипање  пута  Галич    Срезојевци  (Попов 

забран) у дужини 3000 метара. 

Електро мрежа: 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  Дичина   

Брковићи 
 реконструкција нисконапонске мреже на Галичу 

у дужини 5000 метара (потребна јача трафостаница) 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  за 

Радовановиће (потребно укупно 100 бетонских стубова). 

Телефони: 
 има заинтересованих нових 50 претплатника, 
 захтев за свакодневни рад шалтера поште 

Водовод: 
 одржавање водовода Шогићи  Осећани 
  помоћ  у  изградњи  водовода  на  Галичу  (има 

урађен пројекат) 

Продавница Галич: 
  разрешење  имовинских  односа  везаних  за 

продавницу на Галичу 

Апотека: 
 изградња зграде нове апотеке 

Здравствена амбуланта: 
 својство приправности уз материјалну надокнаду 

за  лекара  и  право  на  мртвозорство  за  подручје  које 
покрива амбуланта 

Задруга: 
 формирање пољопривредне задруге
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Игралиште: 
изградња кошаркашког игралишта 

ТВ репетитор: 
  захтев  за  покривање  целог  терена  Бершића 

сигналом ТВ Г.Милановац 

Канализација: 
  изградња  канализације  у  Варошици  са 

централном септичком јамом. 

3. БОГДАНИЦА: 
Путна мрежа: 

 поправка  асфалтног  пута Каменица    Богданица 
(школа) у дужини 2500 метара 

  изградња  два  моста  на  реци  Каменици 
(Милетићи и Стјепановићи) 

 насипање  и поправка некатегорисаних путева  у 
дужини 10.000 метара, 

  уређење  речног  корита  у  дужини  3000  метара, 
(санација моста, рад булдожера) 

  редовно  чишћење  пута  (у  зимском  периоду) 
Каменица  Богданица општинском механизацијом, 

Електромрежа: 
 реконструкција  нисконапонске  мреже  у  дужини 

3000 метара (потребно 120 бетонских стубова) 

Гробље: 
 уређење и оргађивање сеоског гробља 

Спортски терени: 
 изградња спортског терена код школе 

ТВ репетитор: 
 захтев за покривање целог подручја сигналом ТВ 

Горњи  Милановац  (могућност  коришћења  постојећег 
антенског стуба "Телекома" 

Здравствена заштита: 
 Редован рад лекара у Каменици једном седмично 

и стално дежурство лекара амбуланте у Прањанима. 
 отварање зубне амбуланте у Каменици. 

Противградна заштита: 
побољшање  противградне  заштите,  већи  број 

противградних  ракета,  повећање  надокнаде  стрелцима, 
подела нафте и друго 

  захтев  за  ослобађање  од  пензионог  доприноса 
због сталних штета од града. 

Одлагање отпада: 
постављање  контејнера  код  продавнице  или  код 

места "Вир" због повећаног боравка грађана на овом месту 

Социјална заштита: 
 има социјалних случајева и потребе за помоћи а 

имена  ће  се  доставити  Центру  за  социјални  рад 
Г.Милановац. 

4. БОЉКОВЦИ 
Путна мрежа: 

 насипање пута у реону Недељковићи  у дужини 
250 метара 

  насипање  пута  у  реону  Васовићи    у  дужини 
1500 метара 

 насипање пута у реону Буковача  у дужини 3000 
метара 

 насипање пута  у реону Дубрава   у дужини 700 
метара  (приоритет) 

 насипање пута у реону Рељићи  у дужини 1800 
метара (приоритет) 

  насипање  пута  у  реону  Ранци    у  дужини  1800 
метара (ризлом) 

 насипање пута  у  реону Пантићи  у дужини 2000 
метара (заједно са Шумском управом) 

 насипање пута ка гробљу  у дужини 300 метара 
 изградња пропуста код Цркве због великог слива 

воде 

Електромрежа: 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  по 

реонима: 
1. Ранци  Буковача у дужини 8000 метара 
2.  Ерићи    Лаудановићи    завршетак  започетих 

радова 
3. Пантићи  у дужини 3000 метара 
4. Недељковићи  у дужини 3500 метара 
(Потребно око 250 бетонских стубова) 

 Улична расвета урађена али није укључена 

Телефони: 
 Потребно проширење телефонске централе 
 Има 50 заинтересованих нових претплатника 

Водовод: 
 неопходна замена цеви у дужини 1500 метара на 

водоводу који је рађен 1939. године и са којег се снабдева 
школа, амбуланта, црква и већи део грађана у варошици, 

  захтев  за  преузимање  водовода  од  комуналног 
предузећа  после  уградње  водомера  и  испуњења  других 
обавеза, 

Здравствена амбуланта: 
 захтев за рад лекара више дана, обезбеђен стан за 

медицинско  особље,  могућност  да  у  амбуланти  постоји 
приручна апотека, 

Дом културе: 
 Поправка Дома културе (потпорни зид, поправка 

крова, кречење сале и друго) 

Задруга: 
 формирање пољопривредне задруге 

Одлагање отпада: 
 Потреба за постављање контејнера у центру села 

Социјална заштита: 
Има  потребе  за  решавање    питања  социјалних 

случајева чија ће се имена доставити Центру за социјални 
рад 

5. БРАЈИЋИ 
Путна мрежа: 

 насипање путева у реонима Бајићи и Петровићи
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Електро мрежа: 
 реконструкција преосталог дела нисконапонске 

електро мреже у селу 

Зграда ПИК "Таково": 
 зграда пред рушењем, потребно рашчишћавање 

простора 

Основна школа: 
 Одржавањезграде основне школе 

Старачка домаћинства: 
 неопходна помоћ старачким домаћинствима 

преко Центра за социјални рад 

6. БРЂАНИ 
Путна мрежа: 

  реконструкција  асфалтног  пута  Магистрала   
Дом културе у дужини 1500 метара са изградњом пешачке 
стазе 

 поправка пута Тешићи  Соколићи у дужини 
2500 метара 

 поправка пута Раскрснице  Соколићи у дужини 
2000 метара 

 поправка путева ка гробљима у дужини 800 
метара 

 поправка пута од школе ка Манастиру Вујан 
 поправка путева ка Топаловићима, Божовићима 

и др. 

Електро мрежа: 
 реконструкција комплетне нисконапонске мреже 

у дужини око 10.000 метара 
  захтев  за  преузимање  одржавања  мреже  од 

стране  Електродиструбиције Чачак   погон Г.Милановац, 
због  запостављености  од  стране  Електродиструбиције 
Чачак. 

 захтев за изградњу јачих трафостаница 
 уградња растављача на долазној мрежи 
 изградња уличне расвете 

Телефони: 
 Телефонска мрежа у лошем стању али је у плану 

"Телекома"  за  2005.  годину  извршење  реконструкције 
комплетне телефонске мреже 

Водовод: 
  Урађен  пројекат  за  прикључење  на  систем  за 

водоснабдевање  "Рзав",  заинтересованост  грађана  велика, 
неопходна  фазна  изградња,  вредност  инвестиције  око 
30.000.000  динара,  заинтересовано  300  домаћинстава,  и 
неопходна помоћ општине. 

Гасификација: 
  Заинтересованост  већине  домаћинстава  за 

прикључење на гасовод зависно од техничких могућности 

Пољопривредна задруга: 
  Помоћ  око  формирања  задруге  и  враћања 

објеката Месној заједници Брђани 

ТВ репетитор: 
  неопходно  покривање  територије  Брђана  и 

околине сигналом ТВ Г.Милановац 

Дом културе: 
  завршетак  радова  на  Дому  културе  у  Брђанима 

(уређење паркиралишта, мокрог чвора и др.) 

Здравствена амбуланта: 
  захтев  за  рад  доктора  и  медицинске  сестре 

сваким даном и отварање апотеке (има просторија) 

Одлагање отпада: 
  потребно  поставити  контејнере  испред  Дома 

културе  и  на  другим  местима  и  тако  решити  питање 
одлагања отпада 

Гробље: 
  Изградња  капела  и  довођење  струје  на  оба 

гробља 

Културноуметничко и спортско друштво: 
  неопходна  материјално  финансијска  помоћ  за 

даљи  рад  културно  уметничког  и  спортског  друштва  у 
Брђанима 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад. 

7. БРЕЗНА 
Путна мрежа: 

 поправка и ваљање Боровњачког пута у дужини 
од 4000 метара 

  поправка  пута  за  Ковачевиће  у  дужини  1500 
метара  са  уградњом  пропусних  цеви    пут  ка  гробљу 
приоритетно 

 поправка  пута  до Шаинове  куће  у дужини 3000 
метара 

  поправка  путева  за  Ломовиће,  Брајовиће, 
Матовиће и др. 

  поправка  пута  у  реону  Ковачевићи    засеок 
"Маџари" у дужини 600 метара 

Електро мрежа: 
 реконструкција  нисконапонске  електро мреже  у 

реонима: 
1. Матовићи  Чоња 
2. Кракаш   Филиповићи    Ломовићи    у  дужини 

2000 метара 
3. Кракаш  Брајовићи у дужини 1200 метара 
4.   Ковачевићи   у дужини 1200 метара (трофазна 

струја) 
5.  Дом    школа    Ломовићи    Михаиловићи 

(потребно 47 бетонских стубова и јача трафостаница) 
 поправка уличне расвете 

Телефони: 
 замена телефонске централе у Брезни 

Водовод: 
  реконструкција  и  доградња  водовода  Брајићи   

Шибан  Брезна у заједници са Теочином ( има пројекат и 
велика заинтересованост грађана) 

Школа: 
 поправка зграде Основне школе у Брезни
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Дом: 
 адаптација дома и бине 

8. БРЕЗОВИЦА 
Путна привреда: 

  поправка  асфалтног  пута  од  "Острвице"  до 
"Ибарске магистрале" у дужини 3.500 метара 

 копање канала и кресање растиња поред путева 
  потребна  правна  и  друга  помоћ  при  изградњи 

новог  пута  од  Ћерамиде  до  Каменолома  у  дужини  2500 
метара 

Електро мрежа: 
 реконструкција нисконапонске електро мреже 
  замена  постојећих  стубова  са  бетонским  и 

појачавање напона 

9. БРУСНИЦА 
Реон Перово брдо: 

 изградња водовода Нешковићи   Мало Косово  у 
дужини око 4000 метара 

 реконструкција нисконапонске мреже: 
1.  Перово  брдо    Стара  чаршија  у  дужини  1500 

метара 
2. Перово брдо  Вујићи у дужини 1500 метара 
3.  Перово  брдо    Мартиновићи  у  дужини  1500 

метара 
4. Перово брдо  Врело у дужини 1000 метара 

  асфалтирање  пута  "Технос"    Перово  брдо  у 
дужини 1000 метара 

  изградња  моста  на  Речици  и  канализације  око 
моста 

 асфалтирање пута Стара чаршија  Перово брдо у 
дужини 1000 метара 

Реон Крижевац: 
 реконструкција нисконапонске електро мреже 
  асфалтирање  улице  у  дужини  500  метара    део 

улице  Црногорска  од  куће  Срећка  Пантића  до  куће 
Слободана Стругаревић (пут насут) 

Реон Млаковац: 
  гасификација  заинтересованих  домаћинстава 

према техничким могућностима 
  реконструкција  водовода  целокупном  дужином 

гасовода 
  асфалтирање  пута  од  паркетаре  до  куће Миће 

Обрадовић у дужини 300 метара 
 крпљење рупа од моста до колектора 
  постављање  малих  контејнера  за  домаћинства 

путем бивше пруге 

Реон Стара чаршија: 
 изградња трафостанице 
 реконструкција  нисконапонске  мреже  у  дужини 

1500 метара 
  реконструкција  пута  Стара  чаршија    Вујићи  у 

дужини 2000 метара 
 поправка пута "Технос"  Старо гробље 

Реон Јевтовићи: 
 пресвлачење пута асфалтном подлогом Раловића 

брдо  Падалиште у дужини 1000 метара 

 Поправка пута Падалиште  Тројанчевићи поред 
студенца у дужини 400 метара 

 Реконструкција  нисконапонске мреже у дужини 
1000 метара 

Реон Раловићи: 
 реконструкција  нисконапонске мреже  у  дужини 

1500 метара 
  асфалтирање  улице  Станимира  Раловића  у 

дужини 1500 метара 
  изградња  канализације  за  Старчића  насеље  у 

дужини 500 метара 
 поправка Старчића пута у дужини 800 метара 
 проширење простора за гробље 

Бољковачко насеље: 
 поправка пута Бољковачко насеље  Поповићи  у 

дужини 2000 метара 

Реон Поњавићи: 
  поправка  нисконапонске  електро  мреже  у 

дужини 1000 метара 
 поправка пута  Јасен   Црни  врх  у  дужини  2000 

метара 

Гасификација: 
 гасификација подручја МЗ Брусница где постоје 

техничке могућности и заинтересованост грађана. 

10. ВАРНИЦЕ 
Путна мрежа: 

  поправка  асфалтног  пута  Рудник    Варнице   
Трудељ 

 поправка пута Монтажна кућа  Чалакова кућа  у 
дужини 500 метара 

  поправка  пута  споменици    планина  у  дужини 
1000 метара (насипање и проширивање) 

 поправка пута Дом  Ивановићи  у дужини 1000 
метара 

Електро мрежа: 
 нисконапонска мрежа у изузетно лошем стању и 

неопходна реконструкција целе мреже 
  захтев  за  преузимање  одржавања  мреже  од 

стране Електродистрибуције Чачак  Погон Г.Милановац 
 нисконапонска мрежа  у дужини  од 5500 метара 

на  дрвеним  стубовима    неопходно  пребацивање  на 
бетонске стубове ( потребно преко 100 бетонских стубова) 

  изградња  далековода  Мајдан    Варнице   
Споменици 

Телефони: 
  планом  "Телекома"  РЈ  Г.Милановац  за  2005. 

годину ово подручје ће се покрити бежичном телефонијом 
као трајно решење 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавањем  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

Ловачки дом: 
 неопходна помоћ  за завршетак радова на згради 

Ловачког дома (покривка)
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11. ВЕЛЕРЕЧ 
Путна мрежа: 

  поправка  асфалта  и  изградња  кишне 
канализације  у  улици Наталије Царевић  (урађен пројекат, 
вредност радова око 20 милиона динара) 

 наставак радова на путу Стара пруга у делу који 
припада Месној заједници 

 поправка асфалтног пута у реону Широко поље у 
два  правца  (ка  магистрали  од  гробља  до  магистрале  у 
дужини  350  метара  и  део  пута  ка  Бојовићима    у  дужини 
150 метара) 

 поправка пута  у  засеоку Крловци  у дужини 200 
метара (насипање, канали) 

Гасификација: 
 гасификација  урађена  до ГУПа,  постоји  велика 

заинтересованост грађана за наставак радова  и коришћење 
гаса 

Канализациона мрежа: 
  изградња  канализационе  мреже  од  Широког 

поља до колектора у Невадама у дужини 2000 метара 

Електро мрежа: 
  реконструкција  три  трафостанице:  Пекара 

"Поље", "Гробнице", "Ивовик" (постоје пројекти) 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  у  реону 

Широко  поље  у  дужини  1200  метара  (замена  стубова  и 
проводника) 

 наставак реконструкције  електро мреже  у  реону 
Мишовићи    замена  стубова, недостају каблови,  вредност 
радова око 750.000 динара 

 изградња јавне расвете ван ГУПа у дужини 3000 
метара 

Игралиште: 
  решавање  имовинских  односа  и  легализација 

спортских објеката у Велеречи 

Дом културе: 
  санирање  темеља  и  изградња  олука  на  згради 

Дома 

Одлагање отпада: 
  одлагање  отпада  регулисати  путем  одређеног 

броја  контејнера  и  кућних  канти  у  сарадњи  са  ЈКП  "17 
септембар" Г.Милановац 

12. ВРАЋЕВШНИЦА 
Путна мрежа: 

  реконструкција  моста  и  пешачке  стазе  у 
варошици 

  поправка  и  насипање  пута  Враћевшница   
гробље у дужини 500 метара (копање канала) 

Електро мрежа: 
 реконструкција  нисконапонске  електро мреже  у 

дужини  од  2000  метара    замена  стубова,  проводника  и 
јача трафостаница 

Телефони: 
  у  плану  "Телекома"  је  да  на  Враћевшничком 

подручју  реши  проблем  телефона  у  овој  години  на 
најсавременији начин путем бежичне телефоније. 

Водовод: 
  решавање  питања  водоснабдевања  довођењем 

воде  из  Г.Црнуће  у  дужини  10.000  метара,  неопходна 
помоћ у механизацији 

Канализација и одлагање смећа: 
  потребно  је  регулисати  канализациону мрежу  у 

варошици  као  и  набавку  одређеног  броја  контејнера  и 
кућних  канти  за  смеће  у  сарадњи  са  Комуналним 
предузећем 

  неопходно  организовати  месечно  пражњење 
септичких јама 

Здравствена заштита: 
  амбуланта  постоји  као  и  стан  за  лекара, 

неопходно присуство лекара сваким даном 
 отварање апотеке, има одговарајућа просторија 

Ветеринарска станица: 
  отварање  ветеринарске  станице  за  подручје 

Враћевшнице и околних села 

Дом и школа: 
 решавање питања власништва над зградом старе 

општине  и  реконструкција  исте  за  потребе  рада  месне 
заједнице (месна заједница, пензионери, ловци, и др.) 

 поправка фасаде и фарбање  столарије на згради 
Основне школе 

ТВ репетитор: 
  стварање  могућности  за  пријем  сигнала  и 

гледања ТВ Г.Милановац 

13. ВРНЧАНИ 
Путна мрежа: 

 поправка путева у следећим реонима: 
1. Коџовац  Сретеновићи у дужини 1000 метара 
2. Проковићи  гробље у дужини 250 метара 
3. Реон Ковачевићи у дужини 400 метара 
4. Проковићи  школа у дужини 2000 метара 
5. Србовићи    Пасуљиште  у  дужини  1000 метара 

(потребан рад булдожера) 
6. Србовићи  Адамовићи у дужини 1000 метара 
 поправка асфалтног пута Врнчани  Синошевићи 

у дужини 3000 метара 

Електро мрежа: 
 реконструкција нисконапонске мреже у реонима: 
1. Вишња  Филиповићи  у дужини 2000 метара 
2. Вишња  Сретеновићи у дужини 1500 метара 
3. Спасовина  Ђорђевићи у дужини 1000 метара 
4. Локва  Србовићи у дужини 1000 метара 

Водовод: 
 наставак радова на изградњи водоводне мреже за 

80 домаћинстава (вредност радова око 6 милиона динара) 

Дом културе: 
  санација  кровне  конструкције  на  згради  Дома 

културе у Врнчанима
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Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавањем  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

14. ГОЈНА ГОРА 
Путна мрежа: 

  поправка  и  асфалтирање  пута  уз  Кецовиће  у 
дужини 4000 метара 

  поправка  пута  Јованића  брод    школа   
Душковци 

 поправка пута Г.Гора  Каменица (Бабовића пут) 
  поправка  гробљанског  пута  у  реону 

Шумљаковина 
  поправка  путева  у  реонима  Трнавци,  3000 

метара, Марићи 1000 метара, Урошевићи 1500 метара 
 поправка моста на реци Каменици 

Електро мрежа: 
 реконструкција  нисконапонске  електро мреже  у 

реонима Урошевићи, Марићи и Трнавци 
  потребно  око  250  бетонских  стубова  за 

реконструкцију  10.000  метара  нисконапонске  мреже  која 
је у лошем стању 

Здравствена амбуланта: 
  обезбеђење  воде  за  рад  здравствене  амбуланте 

помоћу  хидрофора    (неопходна  правна  помоћ  због 
нерешених имовинских односа) 

 рад лекара најмање један дан у недељи 
  потребан  апарат  за  кисеоник  и  изградња 

надстрешнице испред амбуланте 
 отварање апотеке (има просторија) 

Ветеринарска амбуланта: 
  отварање  ветеринарске  амбуланте  за  потребе 

Г.Горе  и  ширег  простора    (има  неискоришћен  простор  у 
згради Основне школе) 

Месна канцеларија: 
 поправка просторије месне канцеларије 

Дом културе: 
 решавање питања власништва над  зградом Дома 

у Г.Гори 

15. ГОРЊА ВРБАВА 
Путна мрежа: 

  насипање  путева  и  регулисање  канала  у 
следећим засеоцима: 

1. До Мајдана у дужини 700 метара 
2. До Лукића у дужини 1500 метара 
3. До Нешовића у дужини 800 метара 
4. До брда и гробља у дужини 1000 метара 

Електро мрежа: 
 реконструкција  нисконапонске  електро мреже  у 

дужини 1000 метара, замена стубова бетонским 
 изградња уличне расвете у дужини 300 метара 
 осветљење школског игралишта 
 довођење струје на гробље 

Канализациона мрежа: 
  изградња  канализационе  мреже  и  збирне 

септичке јаме за варошицу и део насеља око школе 

16. ГОРЊА ЦРНУЋА 
Путна мрежа: 

 поправка моста код Манастира Враћевшница 
 поправка пута Дугопоље  Маринковићи 
  поправка  пута  Школа    Ерска  брда  у  дужини 

1000 метара 
 поправка пута у реону Петровићи у дужини 1000 

метара 
 поправка пута до гробља у дужини 300 метара 
  поправка  пута  за  Крушковиће  у  дужини  500 

метара 
 поправка осталих путева у дужини 1500 метара 

Електро мрежа: 
 реконструкција  нисконапонске  електро мреже  у 

дужини 7000 метара 
  замена постојећих стубова бетонским 
 изградња још једне трафостанице 

Телефони: 
  недостаје  још  50  телефонских  стубова  и 

неопходна  поправка  постојеће  телефонске  мреже  (кабал 
лежи по земљи) 

  у  плану  "Телекома"  је  трајно  решење  телефона 
путем бежичне телефоније   има заинтересованих  за 
нове телефонске бројеве 
Превоз путника: 

  неопходно  редовно  одржавање  аутобуских 
линија до Горње Црнуће 

Дом културе: 
  поправка  зграде  Дома  културе  и  покретање 

поступка за враћање дома селу и легализације истог 

Здравствена заштита: 
  неопходно  присуство  лекара  у  амбуланти  у 

Враћевшници  сваким радним радном 

Водовод: 
 реконструкција постојећег водовода Бело Поље  

Станишићи у дужини од 14.000 метара са заменом цеви 

Социјална заштита: 
  достављен  списак  лица  за  потребну  социјалну 

заштиту Центру за социјални рад и Црвеном крсту 

17. ГОРЊИ БАЊАНИ 
Путна мрежа: 

 поправка пута ка Рајцу уз Дичину у дужини око 
4000 метара 

  поправка  пута  Аџина  бара    Широка  долина   
Дубоки  поток    варошица  у  Бањанима  у  дужини  4000 
метара 

 поправка пута  од Бучја  до  гробља  у  дужини  од 
1500 метара 

Електро мрежа: 
 реконструкција  нисконапонске мреже  у  дужини 

3000 метара (потребно 80 бетонских стубова) 

Здравствена амбуланта: 
 поправка здравствене амбуланте
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Игралиште за мале спортове: 
  изградња  игралишта  за  мале  спортове  у 

школском дворишту 

Дом културе: 
 поправка зграде Дома (препокривање, олуци) 

18. ГОРЊИ БРАНЕТИЋИ 
Путна мрежа: 

  поправка  пута  варошица    Лалинци  у  дужини 
5000 метара (400 м3 материјала уплаћено) 

  поправка  пута  варошица    Боблија  у  дужини 
2000 метара (200 м3 материјала уплаћено) 

  поправка  асфалтног  пута  варошица    Трнавци 
(уплаћен део асфалта преко "Острвице") 

  поправка  пута  варошица    Маџарци  у  дужини 
2500 метара 

  поправка  пута  Пољане    Рајац  у  дужини  1000 
метара 

 поправка Марковића пута у дужини 1000 метара 
  поправка  Радоњића  пута  у  дужини  500  метара 

(насипање) 
 поправка пута Растов брег  Шљивици у дужини 

800 метара
 поправка пута Попова кућа  Врановац у дужини 

2000 метара 
  подасипање  банкина  поред  регионалног  пута 

Озрем  Г.Бранетићи 
  постављање  лежећег  полицајца  испред  основне 

школе 

Електро мрежа: 
 реконструкција  нисконапонске  електро мреже  у 

засеоцима  Маџари,  Жижовићи,  Трнавци,  Пољана  и 
Боблија (потребно око 500 бетонских стубова) 

 појачати напон трафостанице на Боблији 

Телефони и пошта: 
 поправка постојеће телефонске мреже 
 има захтева за нове телефонске бројеве 
  захтев  за  отварање шалтера  поште,  један  дан  у 

недељи 

Вода: 
  реконструкција  водоводне  мреже  изнад  дома  и 

школе у дужини 800 метара (изградња базена) 
 реконструкција школске чесме и одводне мреже 

Здравствена амбуланта: 
 поправка постојеће амбуланте 
  захтев  за  рад  медицинске  сестре  сваки  радни 

дан, рад лекара два дана у недељи 

Школа: 
 адаптација зграде у којој је школска кухиња 

Задружна штала: 
 адаптација задружне штале и магацина 

Игралиште: 
 изградња фудбалског игралишта иза дома 

Гробље: 
  изградња  капеле  и  проширење  гробља  на 

Прострузи и Липовити 

Социјална заштита: 
  има  захтева  за  решавање  питања  социјалних 

случајева преко Центра за социјални рад 

19. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
  Посебан  прилог  Средњорочног  плана  развоја 

комуналне  инфраструктуре  на  подручју  града  Горњег 
Милановца за период 20052009. год. 

20. ГРАБОВИЦА 
Путна мрежа: 

  реконструкција  и  одржавање  главног  пута  кроз 
село 

  санација  дела  пута  ка  гробљу  у  дужини  50 
метара (ерозија) 

  насипање  путног  правца  од  Капетановића  до 
Туловића у дужини 900 метара 

Електро мрежа: 
  реконструкција  електро  мреже  са  трафостанице 

Метаљка  у  дужини  3320  метара  (65  корисника)    има 
пројекат 

  реконструкција  електро  мреже  са  трафостанице 
Марићи у дужини 2000 метара  (80 корисника) и изградња 
стубне трафостанице у улици Рајка Миловановића 

Водовод: 
  изградња  водовода  "Грабовица"    95  учесника, 

вредност  инвестиције  око  11  милиона  динара  (  има 
пројекат,  започете  уплате,  склопљени  уговори,  потребна 
финансијска помоћ) 

Гасификација: 
  предлог  да  се  ако  то  дозвољавају  техничке 

могућности  приликом  полагања  цеви  за  воду  положе  и 
цеви за гасовод 

Одлагање отпада: 
  постављање  4  контејнера  као  и  изналажење 

депоније за одлагање отпада 

Гробље: 
 проширење сеоског гробља 

Дом културе: 
 одржавање зграде дома и реконструкција истог 

Игралиште: 
 изградња игралишта за мале спортове у порти и 

насељу 

Јавне чесме: 
 поправка и уређење јавних чесми у селу 

21. ДАВИДОВИЦА 
Путна мрежа: 

  санација  пута Давидовица    Рељинци  у  дужини 
2000 метара (потребне цеви за пропусте) 

 санација пута Давидовица  Угриновци 
 насипање путева по засеоцима
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Електро мрежа: 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  је  у  току, 

потребни бетонски стубови 
 реконструкција  нисконапонске  електро мреже  у 

засеоцима  Марјановићи,  Стефановићи  и  Ивановићи  у 
дужини 1400 метара (потребно око 35 бетонских стубова) 

Телефони: 
 Поправка телефонске мреже (попадали  стубови, 

каблови по земљи) 

22. ДОЊА ВРБАВА 
Путна мрежа: 

  поправка  асфалтног  пута  у  реону  Тешићи   
дужина 1500 метара (чишћење канала и кресање растиња) 

 поправка пута Мокро поље    Јоксићи  у  дужини 
2000 метара (чишћење канала и кресање растиња) 

 поправка пута од Браковића до Миловића преко 
Виса у дужини 3000 метара (проширење пута булдожером) 

 асфалтирање пута за Гај у дужини 400 метара 
  одржавање  и  насипање  некатегорисаних путева 

по засеоцима 

Електро мрежа: 
 реконструкција електро мреже у засеоку Тешићи 

(потребно 10 бетонских стубова) 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  ка 

Маринковићима (потребно 10 стубова) 
 поправка уличног светла у Миловићима 

Телефони: 
 поправка и проширење телефонске централе 

Вода: 
  решавање  питања  водоснабдевања  грађана  са 

Црквина  или  система  за  водоснабдевање  "Рзав"    према 
техничким могућностима 
Регулација потока и реке Груже 

 регулација Великог потока и  санација клизишта 
према постојећем пројекту 

  регулација  тока  реке Груже,  проширење  корита 
због честих поплава 

Дом културе: 
 решавање  питања  власништва  и  реконструкција 

Дома 
  решавање  питања  власништва  и  легализација 

просторија  Месне  заједнице  које  је  користио  ПИК 
"Таково" 

Задруга: 
 формирање пољопривредне задруге 

Одлагање смећа: 
 одлагање смећа у Миловићима регулисати путем 

контејнера и канти 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  социјалне  заштите 

преко Центра за социјални рад. 

23. ДОЊА ЦРНУЋА 
Путна привреда: 

 поправка асфалтног пута од Црнућаре до Дома у 
дужини 2000 метара 

  насипање  некатегорисаних  путева,  копање 
канала и кресање врзина 

Електро мрежа: 
  реконструкција  целокупне  нисконапонске 

електро мреже,  замена постојећих стубова са бетонским и 
појачавање напона струје 

Дом културе: 
 поправка Дома културе 

Продавница: 
  отварање  продавнице  за  снабдевање 

становништва робом широке потрошње 

24. ДОЊИ БРАНЕТИЋИ 
Путна мрежа: 

  поправка  пута  од  Дома  ка  Цркви  Јовање  у 
дужини од 500 метара  веза ка Озрему 

  поправка  пута  Д.Бранетићи    Врнчани  од 
Гачановића раскрснице до Јасика у дужини 500 метара 

Електро мрежа: 
 неопходна јача трафостаница 
 реконструкција нисконапонске електро мреже по 

реонима 

Телефони: 
 поправка  телефонске мреже на целој дужини од 

централе у Такову до Доњих Бранетића 

Превоз путника: 
  отварање  нових  линија    за  превоз  путника  и 

редовно одржавање постојећих 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад. 

25. ДРАГОЉ 
Путна мрежа: 

 одржавање асфалтног пута Трудељ  Драгољ 
  поправка  пута  центар  села    гробље  у  дужини 

2000 метара 
  поправка  пута  за  Камаљевића  реон  у  дужини 

1000 метара 
 насипање пута за Ћосиће у дужини 1000 метара 
 отварање мајдана и отпуцавање камена 
  проширење  и  насипање  пута  Ломића  бунар   

Широковац и Претурица  Жути бунар, 
 чишћење канала и кресање врзина поред путева 

Електро мрежа: 
 изградња две трафостанице, једне у центру села 

и једне стубне трафостанице 
 регулисање нисконапонске мреже у два правца 
 реконструкција целокупне нисконапонске мреже 

(има пројекат, потребно више од 500 бетонских стубова)
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 потребна финансијска  помоћ  од  500.000  динара 
ради реализације пројекта Електродистрибуције Лазревац 

Телефон: 
 има заинтересованих за нове телефонске бројеве 
  решавање  питања  телефонске  централе 

(тренутно телефони долазе из три правца) 

Здравствена амбуланта: 
  неопходан  рад  лекара  два  пута  недељно  и 

медицинске сестре сваким радним даном. 

Дом културе: 
 реконструкција Дома, препокривање сале 

Превоз путника: 
 нема аутобуске везе ка Г.Милановцу  неопходно 

отварање линије преко Трудеља ка Г.Милановцу 

Ветеринарска станица: 
  отварање  ветеринарске  станице,  има 

одговарајућа просторија 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад. 

26. ДРЕНОВА 
Путна мрежа: 

 насипање пута у реону Урошевићи, дужина 1200 
метара  (потребно  500  кубика  камена  и  четири  пропусне 
цеви 

  насипање  пута  у  реону Осећани    дужина  1500 
метара (потребно 1000 кубика камена) 

 поправка пута у реону Брдо од Марића бавна до 
Ђаковића  куће  у  дужини  од  5000  метара    (потребан  рад 
булдожера и 5000 кубика камена) 

  насипање  пута  у  реону  Петровићи   
Дамљановићи  у  дужини  од  400  метара  (потребно  1000 
кубика камена и три пропусне цеви) 

  поправка  пута  у  реону  Ливадице  у  дужини  400 
метара и насипање пута у дужини од 800 метара 

 поправка пута у реону Милосављевићи у дужини 
од 1000 метара (потребно 1000 кубика камена) 

  асфалтирање  локалног  пута  број  19  у  реону 
Планина  на  правцу  Савинац    Дренова  до  Чачанске 
територије  у  дужини  од  5  километара  (потребно  7000 
кубика камена) 

  насипање  некатегорисаних  путева  у  реону 
Планина у дужини од 7000 метара 

 пресвлачење пута у реону варошице Савинац од 
Цркве до Ристовића кућа у дужини око 500 метара 

Електро мрежа: 
 реконструкција нисконапонске мреже у реонима 

Урошевићи,  Осећани,  реон  Брдо,  реон  Петровићи   
Дамљановићи, реон Милосављевићи и реон Планина 

  потребно  преко  500  бетонских  стубова  за 
реконструкцију електро мреже по појединим правцима 

  појачавање  напона  постојећих  трафостаница 
Живаљ, Бело гробље, Дамљановићи 

Вода: 
  довођење  воде  и  реконструкција  постојећег 

водовода замена цеви са већим промером 

Здравствена заштита: 
  захтев  за  рад  лекара  два  дана  недељно  и 

медицинске сестре сваки дан 

Гасификација: 
  има  заинтересованих  за  гасификацију,  зависно 

од техничких могућности 

Школа: 
  месна  заједница  заинтересована  за  коришћење 

школских објеката који су слободни 

Изградња капеле: 
 изградња капеле на сеоском гробљу 

Биста: 
  Изградња  бисте  Бану  Матковићу  преко  пута 

Цркве на зеленој површини 

Урбанистички план: 
 доношење урбанистичког плана за МЗ Савинац 

Канализациона мрежа: 
  изградња  централне  канализационе  мреже  у 

насељу Савинац 

Одлагање смећа: 
  одлагање  смећа  регулисати  контејнерима  и 

кућним кантама у заједници са ЈКП "17 септембар" 

27. ДРУЖЕТИЋИ 
Путна мрежа: 

 поправка и реконструкција путева: 
1.  Умка    Планина  у  дужини  4000  метара 

(крпљење асфалтних рупа) 
2. Мићовићи   Крњићи   Гајовићи у  дужини 3000 

метара (насипање) 
3.  Реон  Тешовића  поље  у  дужини  3000  метара 

(насипање) 
4. Умка  Танасковићи  Каменица у дужини 4000 

метара 
5.  Пут  брдима  у  дужини  3000  метара  (крпљење 

асфалтних рупа) 

Електро мрежа 
  реконструкција  нисконапонске  мреже,  замена 

стубова  и  проводника  са  већим  пресеком  у  реон 
Танасковићи,  реон  КаменицаПољекрак  Маџаревац 
(замена  проводника),  реон  Ђурђићи,  Маринковићи  и 
Никићи (замена стубова и проводника) 

28. ЗАГРАЂЕ 
Путна мрежа: 

1.  Ибарски  пут   Варнице  у  дужини  4000  метара 
(насипање и проширење) приоритет асфалт 

2.  Ибарски  пут    Рашићи  у  дужини  1500  метара 
(насипање) 

3. Ибарски пут  Јевтићи у дужини 2000 метара 
4. Ибарски пут  Јочовићи у дужини 1500 метара 
5. Ибарски пут  Облатња у дужини 500 метара
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6.  Ибарски  пут    ка  Церови  преко  Љубичића  у 
дужини 1000 метара 

7. Ибарски пут  Пејовићи у дужини 1000 метара 
8.  Ибарски  пут    Глишовићи  у  дужини  2000 

метара 
9. Гробље  Ђорђевићи у дужини 4000 метара 
 изградња пута Каменолом  Ћерамиде у дужини 

2500 метара 
 изградња надстрешнице на аутобуској станици у 

Заграђу 

Електро мрежа: 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  на  свим 

правцима (неопходно око 500 бетонских стубова 
  поправка  електро  мреже  од  трафостанице  до 

Мајдана   извод  за Николиће и  Богдановиће    (потреба  32 
бетонска стуба), Мијаиловићи и Тришићи 

 изградња нове трафостанице за реон Јочовићи и 
Јоксићи 

Телефон: 
  неопходна  поправка  телефонске  мреже  и 

проширење централе у Угриновцима 

Дом: 
  поправка  дома,  препокривање,  фасада,  ветар 

лајсне и друго 

Здравствена амбуланта: 
  отворање  новоизграђене  амбуланте  (довођење 

воде и струје) 

Месна канцеларија: 
 поправка просторије месне канцеларије 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  социјалних  случајева 

преко Центра за социјални рад 

29. ЈАБЛАНИЦА 
Путна мрежа: 

  санација  централног  пута  на  два  места  где  је 
угрожен од поплава (крпљење асфалтних рупа) 

  поправка  пута  у  засеоку  Гај  у  дужини  2000 
метара (насипање, канали, проширење) 

 поправка пута за Цркву у дужини 300 метара 
 поправка пута за Гробље у дужини 500 метара  у 

два правца
 поправка пута у реону Обрадовићи у дужини 500 

метара (насипање) 
 поправка пута у реону Благојевићи у дужини 500 

метара 
  поправка  пута  у  реону  Бурњаци  у  дужини  500 

метара (има Мајдан) 
 поправка пута за планину у дужини 1000 метара 
 поправка пута за Стековиће у дужини 500 метара 
  поправка  моста  на  путу  за  Благојевиће  (мост 

постоји, угрожен) 

Електро мрежа: 
 поправка нисконапонске електро мреже  у  реону 

Гај  у  дужини  1000  метара  (нови  проводници  и  јача 
трафостаница) 

 поправка нисконапонске мреже у реону Чукара у 
дужини 800 метара 

  поправка  нисконапонске  мреже  у  реону 
Овчаревићи у дужини 500 метара 

Дом културе: 
 препокривање Дома 

Црква: 
 изградња нове Цркве, формиран црквени одбор и 

почело прикупљање средстава 

Одлагање смећа: 
 одлагање смећа регулисати помоћу контејнера и 

кућних канти у заједници са Комуналним предузећем 

Превоз путника: 
  отварање  и  усаглашавање  аутобуских  линија 

према потребама радника и ученика 

Игралиште: 
 проширење постојећег игралишта 

30. КАЛИМАНИЋИ 
Путна мрежа: 

 рад булдожера на проширењу путева (20 часова) 
  извлачење  200  метара  кубних  камена  и 

реализовање  вуче  1890  м3  камена  по  уговору  из  2004. 
године  (месна заједница платила свој део учешћа) 

  асфалтирање  1950  метара  пута  и  то  горњи  крај 
550 метара,  крај  преко  реке  1000 метара  и  доњи  крај  400 
метара 

 одржавање и насипање постојећих путева 

Електро мрежа: 
 реконструкција нисконапонске електро мреже од 

Локве ка Дамљановићима и Луковићима 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  од 

трафостанице Кула до Нешовића и за доњи крај 

Вода: 
  изградња  водоводне  мреже  и  прикључење  на 

Бањански  водовод  заједно  са  суседним  месним 
заједницама 

Дом културе: 
  реконструкција  Дома  културе  (препокривање  и 

малтерисање) 

Месна канцеларија: 
 реновирање постојеће зграде месне канцеларије 

Капеле: 
 изградња капела на оба гробља 

Игралиште: 
 изградња и заграђивање терена за мале спортове 

у центру села 
  малтерисање  и  завршетак  свлачионице  на 

фудбалском игралишту
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31. КАМЕНИЦА 
Путна мрежа: 

  реконструкција  и  поправка  афалтног  пута  кроз 
насеље 

 насипање путева ка Дружетићима 

Електро мрежа: 
  реконструкција  нисконапонске  електро  мреже, 

замена стубова са бетонским и јачи напон, 

Туризам: 
  месна  заједница  ће  посебну  пажњу  посветити 

развоју  туризма,  обезбеђењу  смештајних  капацитета  за 
госте и уређењу корита реке Каменице 

Дом: 
 поправка зграде Дома културе 

Месна канцеларија: 
 поправка просторије месне канцеларије 

Одлагање смећа: 
  постоји  проблем  одлагања  смећа,  неопходно 

одређивање локације депоније 

32. КЛАТИЧЕВО 
Путна мрежа: 

 насипање некатегорисаних путева у дужини 6000 
метара  ка  Поповићима  1000  метара,  Цигла   
Вукашиновићи  1500  метара,  пут  за  Калиманиће  2000 
метара  (проширење  постојећих  путева,  просецање  нових, 
категоризација, копање канала и кресање растиња) 

Електро мрежа: 
  реконструкција  нисконапонске  мреже,  замена 

постојећих  стубова  бетонским  и  замена  проводника 
(потребно 100 бетонских стубова) 

Водовод: 
  прикључење  воде  са  базена Црни  врх  за  засеок 

Поповићи 
  довођење  воде  са  водовода  Бањани    заједно  са 

Месном заједницом Калиманићи 

Школа: 
 одржавање зграде основне школе 

Гробље: 
 уређење и ограђивање гробља, откуп парцеле за 

проширење гробља 

Продавница: 
  отварање  продавнице  за  снабдевање 

становништва прехрамбеном робом 

33. КОШТУНИЋИ 
Путна мрежа: 

поправка  централног  асфалтног  пута  уз 
Дамљановиће 

  одржавање  асфалтног  пута  Теочин    Дом   
Шибан  Леушићи 

  насипање  пута  за  "Пуцијаше"  у  дужини  1200 
метара 

 насипање и ваљање пута за Томовиће 

 насипање пута за Гебовиће у дужини 100 метара 
  копање  канала  поред  путних  праваца,  потребан 

скип 

Електро мрежа: 
  замена  постојећих  стубова  са  бетонским  у 

дужини 2000 метара у реонима Томовићи, Ђокићи, Савићи 
и др. 

 замена проводника са већим промером 

Туризам: 
  развоју  туризма  и  домаће  радиности  посветиће 

се посебна пажња, створени су потребни предуслови кроз 
досадашња  улагања  и  развој  на  подручју  Коштунића  и 
Равне Горе 

Здравствена амбуланта: 
  отварање  и  рад  амбуланте  која  је  привремено 

затворена ( рад лекара и сестре сваким радним даном) 

Екологија: 
 наставити са акцијама заштите животне средине 

и улагања у екологију 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

34. КРИВА РЕКА 
Путна мрежа: 

 поправка пута од Дома до Гробља у дужини 1000 
метара 

 санација пута од Голубца до Маџарског гробља у 
дужини 2000 метара 

 поправка пута од Дома ка Ручићима 
  поправка  моста  и  насипање  крила  на  урађеном 

мосту 
 насипање пута бившом пругом и санација путева 

ка Миличића вису у дужини 500 метара 

Електро мрежа: 
  реконструкција  електро  мреже  од  Шилопаја  до 

Криве  Реке  у  дужини  1000  метара  (замена  стубова  и 
проводника) 

Дом културе: 
 решавање питања статуса дома који више није за 

употребу 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

35. ЛЕУШИЋИ 
Путна мрежа: 

  поправка  пута  од  Кремена  низ  Шљивице  у 
дужини 3000 метара 

 регулисање питања одвода воде са главног пута 
близу центра села (код Животине куће) 

 копање канала и кресање растиња поред путева 

Електро мрежа: 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  у  реону 

Ђуровићи  у  дужини  2000  метара,  реону  Шљивице  у
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дужини  2500 метара  и  замена  постојеће  трафостанице  са 
јачом 

Дом културе: 
 препокривање спомен дома (замена црепа, летве, 

олуци и др.) 

Капела: 
 завршетак радова на изградњи капеле 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

36. ЛИПОВАЦ 
Путна мрежа: 

  реконструкција  постојећег  асфалтног  пута  у 
дужини 2200 метара 

 асфалтирање пута  печуркара   Милутиновићи  у 
дужини 500 метара 

  асфалтирање Манастирског  пута  за  Луковиће  у 
дужини 1000 метара 

 земљани радови на локалном путу Саставци 
  поправка  осталих  некатегорисаних  путева  у 

дужини 6000 метара 

Електро мрежа: 
 потребно урадити нову трафостаницу због лошег 

напона 
  измештање  мреже  на  правцу  Печуркара   

Милутиновићи на други правац 
  замена  стубова  на  правцу  доња  трафостаница   

Луковићи 
 замена стубова на правцу горња трафостаница   

Топаловићи 
  потребно  65  бетонских  стубова  за 

нисконапонску мрежу и 13 стубова специјалки као и  јачи 
проводници на свим правцима 

Телефони: 
  планом  "Телекома"  предвиђено  је  решавање 

питања телефонске мреже у 2005. години 

Водовод: 
  изградња  водовода  од  Г.Црнуће  у  дужини  од 

10.000 метара 

Дом културе: 
  поправка  дома  и  продавнице  као  и  регулисање 

имовинских односа 

Здравствена амбуланта: 
  неопходан  редован  рад  амбуланте  у 

Враћевшници 

37. ЛОЗАЊ 
Путна мрежа: 

  изградња  асфалтног  пута  средина  села    до 
споменика у дужини 500 метара 

  поправка  централног  пута  до  Аџине  баре  у 
дужини 3000 метара 

  поправка  пута  за  Сушевине  (рад  булдожера) 
Бучје, засеок Поповићи  друм ка гробљу и др. 

Електро мрежа: 
 потребна јача трафостаница и око 200 бетонских 

стубова за  реконструкцију  нисконапонске мреже  која  је  у 
лошем стању 

Дом културе: 
  завршетак  радова  на  реконструкцији  Дома 

културе  (плафон,  под,  фарбање  столарије,  изградња 
мокрог чвора и др.) 

Школа: 
 препокривање зграде школе и поправка фасаде 

Вода: 
  реконструкција  постојећег  водовода  (мреже  и 

базена) које користи 167 домаћинстава, неопходна стручна 
помоћ комуналног предузећа 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

38. ЛОЧЕВЦИ 
Путна мрежа: 

  насипање  пута  кроз  заједницу  у  дужини  250 
метара 

 асфалтирање 100 метара централног пута 
 насипање пута до Остојића кућа 
  чишћење  канала  и  кресање  растиња  у  дужини 

3000 метара  (неопходан рад булдожера) 

Електро мрежа: 
  реконструкција  нисконапонске  електро  мреже 

(потребно 20 бетонских стубова) 
  завршетак  радова  на  реконструкцији  електро 

мреже од трафостанице до млекаре 

39. ЛУЊЕВИЦА 
Путна мрежа: 

 одржавање главног пута кроз село 
  поправка  и  асфалтирање  пута  од  војске  до 

Ражаника у дужини 700 метара 
  поправка  пута  за  Петковиће  у  дужини  2000 

метара 
  поправка  пута  од  дисконта  ка  улицама  Браће 

Радојевић и Карамарковић у дужини 400 метара 
 поправка  пута  за  реон  Трифуновиће  (насипање, 

ваљање, канали, мост) у дужини 1200 метара 
  поправка  некатегорисаних  путева  у  дужини  од 

2000 метара 

Електро мрежа: 
 потребна јача трафостаница у реону Ражаник 
 потребна јача трафостаница у реону Петковићи и 

реконструкција  нисконапонске  мреже  у  дужини  1200 
метара (део је под ГУПом) 

 потес Крушаци   потребна нова трафостаница и 
реконструкција  нисконапонске  мреже  у  дужини  3000 
метара 

  реконструкција  нисконапонске  мреже  у  реону 
Матијевићи у дужини 1000 метара (потребно 25 бетонских 
стубова)
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Канализација: 
  изградња  канализационе  мреже  у  реону 

Ражаника, улице Браће Радојевић и Браће Карамарковић са 
крацима у дужини од 3000 метара, пројекат има, у плану је 
МЗ Г.Милановац за 2005. годину 

Одлагање смећа: 
  одлагање  смећа  регулисати  помоћу  нових 

контејнера  и  кућних  канти  у  договору  са  Комуналним 
предузећем 

Гасификација: 
  постоји  велика  заинтересованост  грађана  за 

увођење  гаса,  крак  ка  Јабланици и  крак  ка Луњевици  где 
постоје техничке могућности 

Телефони: 
 акција увођења нових телефона је у току 

Вода: 
  регулисање  питања  водоснабдевања  у  реону 

Петковићи 

Дом културе: 
 решавање имовинско правних односа и поправка 

дома 

Гробље: 
 проширење постојећег гробља 

40. ЉЕВАЈА 
Путна мрежа: 

 насипање путева у свим реонима 
 копање канала и кресање растиња поред путева 

Електро мрежа: 
 завршетак реконструкције нисконапонске мреже 

у реону Антонијевићи   Чалуковићи и реону Горњи крај  
Василијевићи 

41. ЉУТОВНИЦА 
Путна мрежа: 

  поправка  регионалног  асфалтног  пута  ка 
Шилопају 

  поправка  пута  у  реону  Оташевићи  у  дужини 
3000 метара  излаз ка Липи 

 поправка пута  у  реону  Јеремићи  у  дужини 3000 
метара 

 насипање пута у реону Тодоровићи 
  насипање  некатегорисаних  путева  (копање 

канала и кресање растиња) 

Електро мрежа: 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  у  реону 

Оташевићи (замена постојећих стубова бетонским) 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  у  реону 

Јеремићи  Горњи крај 
 изградња нове трафостанице због слабог напона 

Телефони: 
 има заинтересованих за нове телефонске бројеве 

Вода: 
 довођење воде са водовода из Бањана заједно са 

МЗ Калиманићи 

Дом: 
  решавање  питања  статуса  дома  који  је  пред 

рушењем 

Школа: 
 изградња санитарног чвора у школској згради 
  поправка  другог  дела  зграде  школе  за  потребе 

села 

42. МАЈДАН 
Путна мрежа: 

  реконструкција  пута  МајданМутањ  у  дужини 
7000 метара 

  поправка  пута  од  Аганове  чесме  за  Бановиће  и 
Недиће у дужини 1500 метара 

  поправка  пута  од  магистрале  до  Поповића  у 
дужини 300 метара 

  завршетак  радова  на  мосту  за  Бановиће  који  је 
срушен у ранијој поплави (урађене стопе, мост користи 30 
домаћинстава) 

 поправка пута Поповићи  Марковићи у дужини 
800 метара

  поправка  пута  за  Проковиће  поред  Јелића  у 
дужини 1500 метара 

  поправка  асфалтног  пута  од  магистрале  до 
школе 

  поправка  пута  од  Савићевића  бране  до 
Мимовића  у  дужини  800  метара  (заједно  са  Шумском 
управом) 

Електро мрежа: 
  поправка  нисконапонске  мреже  у  реону 

Поповићи  Марковићи (потребно 70 бетонских стубова ) 
  поправка  нисконапонске  мреже  у  реону 

Бановићи    Недићи  у  дужини  4000  метара  (потребно  100 
бетонских стубова) 

  поправка  нисконапонске  мреже  од  Савићевића 
бране до Мимовића у дужини 700 метара 

 поправка нисконапонске мреже ка Бановићима у 
дужини 1000 метара (потребно 25 стубова) 

  поправка  нисконапонске  мреже  од 
Миловановића ка Флотацији у дужини 600 метара 
Вода: 

  довођење  воде  са  водовода  "Рзав"  из  правца 
Г.Милановца 

Телефони: 
  замена  постојеће  телефонске  централе,  има 

заинтересованих 50 нових телефонских претплатника 

Гасовод: 
 има  заинтересованих за прикључење на гасовод 

зависно од техничких могућности 

Дом: 
 поправка дома (малтерисање, молерај, столарија) 

и решавање статуса дома
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Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

43. МУТАЊ 
Путна мрежа: 

 поправка пута МајданМутањ 
 поправка пута Мутањ  Церова 
 поправка некатегорисаних путева по засеоцима 
 копање канала и кресање растиња поред путева 

Електро мрежа: 
  реконструкција  целокупне  постојеће 

нисконапонске мреже од које део припада Мајдану,  а део 
Церови 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

44. НАКУЧАНИ 
Путна мрежа: 

  реконструкција  и  поправка  некатегорисаних 
путева  Жута  бара    Тејовац  у  дужини  300  метара, 
Љутовница  Триповац у дужини 200 метара, Локва бивша 
пруга  у  дужини  300  метара  и  Љетиште  ка  Глишовића 
кућама у дужини 500 метара 

  кресање  растиња  и  копање  канала  поред  свих 
некатегорисаних путева 

Електро мрежа: 
 реконструкција нисконапонске електкро мреже и 

замена  стубова  бетонским    у  дужини  1000  метара 
(потребан јачи напон и бољи проводници) 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

45. НЕВАДЕ 
Путна мрежа: 

 поправка и асфалтирање пута кроз средину села 
од  конфекције  до  гробља  у  дужини  2000  метара   
приоритет 

 поправка пута  од  Рањца  до Милочаја  у  дужини 
1000 метара 

  поправка  пута  од  воденице  до  Ратковића  у 
дужини 2000 метара 

  поправка  и  одржавање  путева  од  Рањца  до 
Ковачевића у дужини 500 метара 

  поправка  пута  у  реону  Поље  од  магистрале  до 
Кривачића кућа у дужини 500 метара 

  поправка  пута  од  магистрале  поред  Крша  до 
војних магацина у дужини 2000 метара 

  поправка  пута  од  Крагујевачког  пута  до 
Глигоријевића кућа у Парцу 

Електро мрежа: 
 реконструкција комплетне нисконапонске мреже 

са заменом постојећих стубова бетонским и јачим напоном 
у  реонима  средина  села  3000  метара,  Ратковићи  2000 
метара,  Парац 2000 метара, Милочај  1000 метара  и  поље 
500 метара 

Водовод: 
 наставак радова на изградњи водоводне мреже са 

водовода у Грабовици 

Гасовод: 
  наставак  радова  на  изградњи  гасовода  према 

техничким могућностима 
Капела: 

 изградња капеле на гробљу у реону Ратковићи 

Дом културе: 
  реконструкција  и  поправка  постојећег  дома 

културе 

Игралише: 
 изградња спортских терена код МК "Рудник" 

Одлагање смећа: 
  изналажење  локације  за  одлагање  смећа,  део 

регулисати путем контејнера и кућних канти 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

46. ОЗРЕМ 
Путна мрежа: 

 поправка путева по засеоцима: 
1. Васовићи   Раковићи   Стојићи  у  дужини 1200 

метара 
2. Вујичића пут у дужини 500 метара 
3. Каловића пут у дужини 500 метара 
4. Пешовића пут у дужини 400 метара 
5. Чолићи  Димитријевићи у дужини 1000 метара 
6. Лазаревића пут у дужини 1200 метара 
7.  Ковачевићи    Марковићи  од  воденице  до 

Вујичића у дужини 1500 метара 
8. Ковачевићи до Цркве у дужини 500 метара 
9. Пут од Криве врбе до Вујичића у дужини 1500 

метара 
10.  Пут  од  Раковића  до  Трњака  у  дужини  1000 

метара 

Електро мрежа: 
 реконструкција  нисконапонске  електро мреже  у 

реону Пешовићи  Новаковићи са трафостанице Сушевина 
  реконструкција  нисконапонске  електро  мреже 

Пешовићи   Новаковићи  са трафостанице Кула  (потребно 
50 бетонских стубова) 

 реконструкција нисконапонске мреже у осталим 
реонима и појачавање напона струје 

Водовод: 
 изградња водоводне мреже у реону Пешовићи  у 

дужини 1500 метара 

Дом културе: 
 завршетак реконструкције дома културе 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад
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47. ПОЛОМ 
Путна мрежа: 

  комплетна  изградња  пута  од  Г.Бањана  до 
Полома у дужини 3000 метара 

 поправка некатегорисаних путева у дужини 6000 
метара 

Електро мрежа: 
 реконструкција  нисконапонске  електро мреже  у 

реону  Ивановићи  (потребно  50  стубова)  и  измештање 
далековода 

 реконструкција  нисконапонске  електро мреже  у 
реону  Петровићи  и  Васовићи  (постављени  бетонски 
стубови, потребно пренети проводнике) 

Школско двориште: 
  регулисање  протока  воде  кроз  школско 

двориште чишћењем постојећих пропуста 
  регулисање питања  својине  над  земљиштем  где 

се налази школско двориште 

Превоз путника: 
  захтев  да  аутобус  саобраћа  сваким  даном  од 

Бањана до Полома 

Дом културе 
 поправка  дома,  решавање имовинских  односа  и 

легализација истих 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

48. ПРАЊАНИ 
Путна мрежа: 

 поправка путних праваца: 
1.  Варошица    Галовићи  у  дужини  6000  метара 

(приоритет) 
2. Варошица  Толићи у дужини 4000 метара 
3. Варошица  Ридови у дужини 3000 метара 
4.  Варошица    Катрићи  преко  Чаворовића  у 

дужини 5000 метара 
5.  Пут  за  Катриће  уз  Преорицу  у  дужини  1500 

метара 
6. Пут Брдима у дужини 2500 метара 
7.  Пут  Млађеновића  клупа    болница  у  дужини 

4000 метара 
8. Трафостаница Брезак у дужини 2000 метара 
9. Пут низ Таловиће у дужини 3000 метара 
10. Пут низ Браловиће у дужини 3000 метара 
11. Пут низ Милутиновиће  3000 метара 
12. Пут низ Поточаре у дужини 800 метара 
13. Пут низ Дуго брдо у дужини 2000 метара 
14. Пут низ Видаковиће у дужини 4000 метара 
15. Пут Црква Станојевићи  2000 метара 
16. Пут за Милинковиће у дужини 2000 метара 
17. Пут за Папиће у дужини 1000 метара 
 изградња тротоара кроз варошицу у дужини 1000 

метара 

Електро мрежа: 
 реконструкција целокупне нисконапонске мреже 

у свим реонима и правцима 
 потребне јаче трафостанице 

Водовод: 
  довођење  воде  до  Прањана  (Мокра  пећина, 

Шибан) има пројекат 
 реконструкција постојећег водовода 

Канализација: 
 изградња канализационе мреже у варошици (има 

пројекат и део канализационих цеви) 

Дом културе: 
  реконструкција  и  поправка  постојећег  Дома 

културе (препокривање, изградња мокрог чвора и др.) 

Здравствена амбуланта: 
 потреба  за  сталним радом лекара  и медицинске 

сестре  као  и  дежурном  службом  за  цело  прањанско 
подручје 

 обезбеђен стан за лекара 

Задруга: 
 формирање пољопривредне задруге 

Црква: 
  завршетак  започетих  радова  на  реконструкцији 

фасаде на Цркви 

Спорт и култура: 
  решавање  питања  финансирања  спорта, 

омладине и рада Дома културе 

Одлагање смећа: 
  један  од  приоритетних  питања  решавање 

одлагања смећа и изналажења локације за депонију 
 могућност решења питања одлагања смећа путем 

контејнера и кућних канти 

Бензинска пумпа: 
  постојећа  пумпа  незадовољава  потребе 

прањанског подручја за гориво 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

49. ПРЊАВОР 
Путна мрежа: 

  поправка  пута Амбуланта    Прњавор  у  дужини 
3000 метара 

  поправка  пута  за  Лаловиће  у  дужини  од  300 
метара 

 поправка пута за Базен у дужини 300 метара 
 поправка и проширење некатегорисаних путева, 

насипање, копање канала и раскресивање растиња 

Електро мрежа: 
  реконструкција  постојеће  нисконапонске  мреже 

(недостаје 42 бетонска стуба и 6 стубова за високи напон) 
  због  лошег  напона  струје  неопходно  урадити 

нову трафостаницу и заменити проводнике 

Здравствена амбуланта: 
  рад  здравствене  амбуланте  у  Враћевшници 

сваким радним даном
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Ветеринарска станица: 
  отварање  ветеринарске  станице  у Враћевшници 

за потребе целог подручја 

Телефони: 
  планом  "Телекома"  предвиђено  решавање 

питања телефонске мреже у 2005. години 

50. РЕЉИНЦИ 
Путна мрежа: 

  поправка  пута  за  Мијаиловиће  у  дужини  800 
метара 

 поправка пута  за  Јеремиће  од Пејиног  потока  у 
дужини 200 метара 

  поправка  пута  за  Стојковиће  у  дужини  600 
метара 

  насипање  пута  од  магистрале  ка  Давидовици  у 
дужини 2000 метара 

  поправка  пута  ка  Милетићима  у  дужини  2000 
метара 

  поправка  пута  од  магистрале  ка  Јеремићима  у 
дужини 1000 метара 

Електро мрежа: 
  замена  стубова  и  поправка  нисконапонске 

електро  мреже  у  реонима  Копривица,  Мијаиловићи, 
Милетићи, (потребно 210 бетонских стубовца) 

  реконструкција  нисконапонске  мреже  у  реону 
Јеремићи (имају стубови, ископане рупе, потребно подићи 
стубове и проводнике) 

 измештање трафостанице Орнице 
 реон Копривице, далековод потребно пренети са 

дрвених на бетонске стубове 
  захтев  за  напајање  струјом  са  Рудника  а  не  из 

Белановице како је сада 

Телефони: 
  замена  телефонске  централе  у  Угриновцима  и 

поправка  разводне  телефонске  мреже  која  је  у  лошем 
стању 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

51. РУДНИК 
Путна мрежа: 

  насипање  и  ваљање  пута  од  раскрснице  до 
гробља у реону Прлине 

 насипање и ваљање пута и улаза у Ветеринарску 
станицу, излаз према гробљу, део асфалтирати 

 насипање и ваљање пута ка Петровића кућама 
 насипање и ваљање пута у реону Ћерамиде 
 насипање и  ваљање пута  у  реону Блате  и  реону 

Салаши 
 поправка пута до Никића гробља 
  поправка  асфалтног  пута  до  Градова  у  дужини 

од 8000 метара 
 изградња потпорног зида у улици кроз Мали рај 
 насипање пута Јасеница   Звезда  у дужини 2000 

метара 
  поправка  тротоара  у  варошици  у  дужини  600 

метара  и забрана паркирања на истима 
 поправка гробљанских путева 

  поправка  и  реконструкција  постојећих 
асфалтних улица 

Електро мрежа: 
  реконструкција  комплетне  електро  мреже  у 

варошици и по засеоцима 
  постављање  проводника  на  урађену  мрежу  у 

градовима дужина 1000 метара 
  решавање  начина  одржавања  и  плаћања  јавне 

расвете у варошици 
  реконструкција  нисконапонске  електро  мреже 

ЗвездаПетровићиБлате  у  дужини  3500  метара  (стубови 
подигнути) 

  реконструкција  електро  мреже  МезуланаРОЦ 
Прлине у дужини 2000 метара 

Канализација: 
  решавање  канализационе  мреже  у  сарадњи  са 

комуналним предузећем  (изградња нових  септичких  јама, 
чишћење постојећих и др.) 

Гасовод: 
  Има  заинтересованих  за  довођење  гаса  из 

Г.Милановца зависно од техничких могућности 

Водовод: 
  реконструкција  водоводне  мреже  и  замена 

азбесних цеви у дужини 2000 метара 

Стационар: 
 решавање имовинских односа и правних питања 

власништва над стационаром 
 адаптација зграде стационара 

Базен: 
  решавање  имовинских  односа  и  пуштање  у  рад 

базена на Руднику 

Изношење смећа: 
  решити  путем  контејнера  и  кућних  канти  у 

заједници  са  комуналним  предузећем  "17  септембар" 
(пражњење канти и контејнера 2 пута седмично) 

 решавање питања дивљих депонија 

Грађевинско земљиште: 
  решити  питање  надокнаде  за  коришћење 

грађевинског земљишта од стране власника викендица 

Капела: 
 изградња капеле на Руднику (пројекат има) 

Гробље: 
 проширење гробља 
 увођење надокнаде за одржавање гробља 

Црква: 
 довршетак радова на Цркви (МЗ тражи помоћ од 

милион динара) 

Рудничка кућа: 
 решавање имовинских односа
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Туризам: 
 посебна пажња ће се посветити  развоју  туризма 

првенствено на отклањању недостатака као предуслову за 
развој туризма и бољој организованости у овој области 

 изградња ски стазе 

Дом културе: 
  поправка  дома  и  увођење  грејања  (вратити 

пренете котлове од РОЦа) 

Фискултурна сала: 
 изградња фискултурне сале, има идејни пројекат 

ФК "Млади рудар": 
  обележавање  70годишњице  постојања  и  рада 

ФК "Млади рудар", неопходна материјална помоћ (постоји 
опасност од гашења клуга) 

Удружења: 
  посветити  посебну  пажњу  раду  и  материјалној 

помоћи  удружењима  којих  има  1520  на  Руднику  (КУД 
"Видовдан",  Удружење  Рудничана,  пчелари,  ловци, 
пензионери и др.) 

52. РУЧИЋИ 
Путна мрежа: 

 поправка пута мост  Јасик у дужини 1500 метара 
 поправка три моста на речици у Ручићима 
  поправка  пута  Ручићи    Д.Бранетићи  у  дужини 

1000 метара 
  поправка  пута  Ручићи    Г.Бранетићи  у  дужини 

1000 метара 
  поправка  пута  Ручићи    Крива  Река  у  дужини 

1500 метара (насипање и проширивање) 
  поправка  главног  пута  Равнице  у  дужини  1300 

метара 
  поправка  кружног  пута  преко  Симовића  за 

Врнчане у дужини 3000 метара 
 поправка пута Раскршће  Перовићи у дужини од 

300 метара
  поправка  пута  Ђуровићи    Раскршће  у  дужини 

1000 метара 
 поправка пута ка Дому 

Електро мрежа: 
  поправка  нисконапонске  електро  мреже  у 

засеоку Симовићи у дужини 1000 метара (потребно још 40 
бетонских стубова) 

Телефони: 
 проширење централе у Бољковцима 
 има захтева за 50 нових телефонских бројева 

Дом: 
  поправка  дома,  легализација  и  привођење 

намени 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

53. СВРАЧКОВЦИ 
Путна мрежа: 

  поправка  и  реконструкција  локалног  пута  од 
Сврачковаца  према  Враћевшници  у  дужини  од  5 
километара 

  поправка  пута  за  засеок  Симовиће  у  дужини 
1500 метара 

  поправка  пута  за  засеок  Марковиће  у  дужини 
1800 метара 

  поправка  пута  за  засеок Филиповиће  у  дужини 
1200 метара 

 поправка пута за засеок Ковиљача у дужини 700 
метара 

Електро мрежа: 
  изградња  и  реконструкција  нисконапонске 

електро  мреже  са  бетонским  стубовима  по  реонима 
Симовићи, ПољеКовиљачаМачкићи и Тодоровићи 

Водовод: 
  изградња  водовода  и  прикључивање  на 

водосистем "Рзав" за 110 домаћинстава (постоји пројектна 
документација) 

Гасовод: 
има  заинтересованих  домаћинстава  за  довођење 

гаса према техничким могућностима 

Дом културе: 
 поправка и одржавање Дома културе 

Спорт: 
  решавање  материјално  финансијских  питања 

везаних за рад спортског друштва 

54. СЕМЕДРАЖ 
Путна мрежа: 

  поправка  асфалтног  пута Национал   Семедраж 
(школа) у дужини 2000 метара 

 поправка пута ка Савинцу у дужини 5500 метара 
 поправка пута Подрумина  Петковића воденица 

у дужини 600 метара 
 поправка пута Забраница  Илијак у дужини 500 

метара 
 поправка пута Склопине  Томићи у дужини 800 

метара 
 поправка пута Кошарица  Шарани у дужини 500 

метара 

Електро мрежа: 
 реконструкција комплетне нисконапонске мреже 

у Семедражи 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  у  реону 

Милисављевићи  са  трафостанице  Сретеновићи    извод  за 
школу,  релеј  и  Милисављевиће  (потребно  40  бетонских 
стубова) 

  реконструкција  нисконапонске  електро  мреже 
Марковићи    урађени  стубови,  потребно  пребацити 
проводнике 

ТВ предајник: 
  решавање  питања  сигнала  и  гледаности  ТВ 

Г.Милановац са Стражевице



B Br ro oj j 2 2/ /2 20 00 05 5 S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 2 22 2 

Водовод: 
  довођење  воде  за  53  домаћинства  Семедражи   

могућност заједничке изградње водовода са Брусницом 

Школа: 
 поправка школске зграде 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

55. СИНОШЕВИЋИ 
Путна мрежа: 

  поправка  пута  ТаковоЛоква  у  дужини  1900 
метара 

 поправка пута РаскрсницеОбрадовићи у дужини 
250 метара

 поправка пута НешовићиКалиманићи у дужини 
250 метара

 поправка пута од моста до трафостанице (поред 
Алексића) у дужини 650 метара 

  поправка  пута  Таково   Врнчани  у  дужини  500 
метара (проширење) 

поправка  асфалтног  пута  кроз  Синошевиће  у 
дужини 1300 метара 

  поправка  пута  ка  гробљу  у  Синошевићима  у 
дужини 200 метара 

  копање  канала  и  кресање  растиња  поред  свих 
путева 

Електро мрежа: 
  поправка  далеководазамена  стубова  са 

бетонским у дужини 500 метара 
  поправка  нисконапонске  електро  мреже  у 

дужини  1000 метара (замена стубова са бетонским) 

Телефони: 
  има  више  заинтересованих  за  нове  телефонске 

бројеве 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

56. СРЕЗОЈЕВЦИ 
Путна мрежа: 

  асфалтирање пута  ТеочинСрезојевци  у  дужини 
2500 метара 

  поправка  локалног  пута  ГаличЛоква  у  дужини 
5000 метара 

  поправка  пута  Вуковићи  ка  Прањанима  у 
дужини  4500  метара  (насипање  1000  метара,  остало 
проширење булдожером) 

  насипање  пута  Котарина  ка  Леушићима  у 
дужини 3000 метара 

  насипање  пута  Котарина  ка  Планини  у  дужини 
1000 метара 

  насипање  пута  продавницагробље  у  дужини 
1300 метара 

  насипање  пута  Рубаковића  сокак    гробље  у 
дужини 1000 метара 

  насипање  пута  Пољана    Бубалиште  у  дужини 
1000 метара 

  насипање  пута  гробљеГаличСтојановићи  у 
дужини 2500 метара 

  копање  канала  и  чишћење  растиња  поред  свих 
путева 

Електро мрежа: 
  завршетак  радова  на  реконструкцији  електро 

мреже у дужини 5000 метара (бетонски стубови побијени, 
недостају проводници) 

  поправка  нисконапонске  мреже  у  реону 
Чутовића  чесме  у  дужини  3000  метара  (потребно  75 
бетонских стубова) 

  поправка  нисконапонске  мреже  у  реону 
Вуковићи (потребно 75 бетонских стубова) 

Здравствена амбуланта: 
 рад лекара у амбуланти 2 дана недељно 
  отварање  помоћне  апотеке  са  неопходним 

лековима 

Школа: 
 поправка  зграде  основне школе која  је  у  лошем 

стању 
Социјална заштита: 

  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 
заштите преко Центра за социјални рад 

57. ТАКОВО 
Путна мрежа: 

  поправка  путева  копање  канала  и  чишћење 
растиња у дужини 5000 метара 

 поправка пута за Ровине, 
 поправка пута ка Мрђеници 
  копање  канала  за  одвод  воде  од  Комплекса  до 

Дичине 
  поправка  пута  Стара  касарна    Ђуровићи 

раскрсница (рад булдожера) 

Електро мрежа: 
  поправка  нисконапонске  електро  мреже 

Пауновића поље  школа  црква  Глишовићи 
  поправка  нисконапонске  мреже  за  Мрђеницу  у 

дужини 700 метара 
  поправка  нисконапонске  електро  мреже  за 

Ровине    потребна  јача  трафо  станица  и  45  бетонских 
стубова 

  поправка  нисконапонске  електро  мреже  од 
трафостанице код Вотке до Поповића 

  поправка  нисконапонске  електро  мреже  од 
Каменолома ка Савинцу 

Гасификација: 
  захтев  150  домаћинстава  за  довођење  гаса  за 

грађанство,  као  и  за  школу,  музеј,  вотку  и  др.,  према 
техничким могућностима 

Дом: 
  изградња  фискултурне  сале  у  сарадњи  са 

школом у постојећој згради 

Комплекс "Таково": 
  одржавање  комплекса,  обележавање  Дана  II 

Срспског устанка и традиционалних вашара у заједници са 
Скупштином општине и Музејом
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 посебна пажња ће се посветити развоју туризма, 
првенствено ђачког и излетничког, 

Капела: 
  изградња капеле на гробљу 

Канализација: 
  изградња  канализационе  мреже  и  централне 

септичке јаме 
  доградња  и  проширење  мокров  чвора  на 

простору Комплекса "Таково" 

Одлагање смећа: 
 одлагање смећа регулисати помоћу контејнера и 

кућних канти у заједници са Комуналним предузећем 

58. ТЕОЧИН 
Путна мрежа: 

  поправка  пута  Горњи  Бањани    Весковићи  у 
дужини 3500 метара 

  поправка  пута  од  Теочина  до  Крста  у  дужини 
1500 метара 

 поправка реонског пута ка Луковићима у дужини 
3500 метара 

  поправка  реонског  пута  ка  Ковачевићима  у 
дужини 2000 метара 

Електро мрежа: 
  поправка  нисконапонске  електро  мреже  за 

Ботиће и Живановиће у дужини 2600 метара 
  поправка  нисконапонске  слектро  мреже  за 

Весковиће у дужини 3000 метара 
 поправка нисконапонске електро мреже од трафо 

станице  у  Г.Бањанима  ка  Весковићима  (потребно  150 
бетонских стубова) 

Телефони: 
  решавање  питања  увођења  нових  телефона  са 

"Телекомом"  због  тужби  грађана  за  неблаговремене 
прикључке 

Вода: 
  реконструкција  водовода  од  Брајића  и  Шибана 

до Брезне у заједници са МЗ Брезна (цеви већег профила) 
  изградња  разводне  водоводне  мреже  по 

засеоцима у дужини 11.000 метара 

Дом: 
  решавање  имовинскоправних  односа  над 

зградом Дома која је пред рушењем 
  могућност  решавања  питања  Дома  и  месне 

канцеларије у просторијама школе 

Игралиште: 
 постављање коша у школском дворишту 

Организованост пољопривреде: 
  организовати  чешћа  саветовања  о  питањима 

организованости и развоју пољопривреде и села 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

59. ТРУДЕЉ 
Путна мрежа: 

 поправка пута од Дома до Угриноваца у дужини 
5000 метара 

  поправка  пута  од  Дома  до  Чолакове  куће  у 
дужини 3000 метара 

  редовно  чишћење  снега  до  Дома  у  зимском 
периоду 

Електро мрежа: 
 реконструкција комплетне електро мреже која је 

у изузетно лошем стању 
 изградња далековода до Трудеља 
 појачање напона трафо станице и замена стубова 

са бетонским 
  захтев  за  припајање  овог  подручја 

Електродистрибуцији Чачак  Погон Горњи Милановац 

Дом: 
 поправка зграде Дома и решавање статуса 

Телефони: 
  Слаба  телефонска  веза,  решавати  у  наредном 

периоду путем савремене радиотелефоније 

Здравствена амбуланта: 
  остваривање  здравствене  амбуланте  чији  рад 

регулисати са радом амбуланте у Драгољу 

Месна канцеларија: 
 поправка зграде месне канцеларије 

Социјална заштита: 
  због  старачких  домаћинстава  има  потребе  за 

решавање  питања  социјалне  заштите  преко  Центра  за 
социјални рад 

60. УГРИНОВЦИ 
Путна мрежа: 

  поправка  пута  у  засеоку  Јоксимовићи    1000 
метара 

 поправка пута у засеоку Николићи  Дмитровићи 
 500 метара 

  поправка  пута  у  засеоку  Ђорђевићи   
Миловановићи  1000 метара 

 поправка пута у засеоку Недићи  1500 метара 
 поправка пута у засеоку Рајичићи  Ђорђевићи   

500 метара
  поправка  пута  у  засеоку  Марковићи    2000 

метара 
  копање  канала  и  чишћење  растиња  поред  свих 

путева 

Електро мрежа: 
  изградња  далековода  у  дужини  800  метара  и 

довођење  струје до ТВ репетитора 
  поправка  нисконапонске  мреже  Стара  трафо 

станица    Николићи  у  дужини    2000 метара  (потребно  50 
бетонских стубова) 

  поправка  нисконапонске  мреже  Стара  трафо 
станица    Марковићи    Радовановићи  у  дужини  2000 
метара (потребно 50 бетонских стубова)
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  поправка  нисконапонске  мреже  Нова  трафо 
станица    Јоксићи  у  дужини  1000  метара  (потребно  25 
бетонских стубова) 

  поправка  нисконапонске  мреже  Стара 
трафостаница    Радојичићи    Миловановићи  у  дужини 
2000 метара (потребно 50 бетонских стубова) 

  поправка  нисконапонске  мреже  Лименка   
Тодоровићи у дужини 600 метара (потребно 15 бетонских 
стубова) 

  поправка  нисконапонске  мреже  Стубна  трафо 
станица    Недићи  у  дужини  1000  метара  (потребно  25 
бетонских стубова) 

  поправка  нисконапонске  мреже  Лименка   
Рајичићи   Ђорђевићи  у  дужини 500 метара  (потребно  12 
бетонских стубова) 

 поправка нисконапонске мреже Рајичића поток  
Церова  главица  у  дужини  3000  метара  (потребно  75 
бетонских стубова) 

  поправка  нисконапонске  мреже  у  реону 
Сретеновићи  Павловићи 

  захтев  за  одвајање  од  Електродистрибуције 
Лазаревац и припајање Електродистрибуцији Г.Милановац 

Телефони: 
  замена  телефонске  централе,  поправка 

телефонске  мреже  која  је  изузетно  лоша,  има  захтева  за 
нове телефонске бројеве 

Водовод: 
 реконструкција водовода у дужини 3500 метара 

Дом: 
 адаптација Дома (препокривање, фасада и др.) 
  решавање  имовинских  односа  и  легализација 

Дома 

Одлагање смећа: 
  решити  путем  контејнера  за  центар  села  у 

договору са Комуналним предузећем 

Социјална заштита: 
 има захтева за помоћ преко Центра за социјални 

рад 

61. ЦЕРОВА 
Путна мрежа: 

 поправка моста поред Дома ка Гробљу 
  поправка  пута  у  засеоку  Пековићи  у  дужини 

1500 метара 
 поправка пута  у  засеоку Лукићи  у  дужини 1200 

метара 
 поправка пута у засеоку Јевтићи у  дужини 1000 

метара 

Електро мрежа: 
  поправка  нисконапонске  електро  мреже  ка 

Пековићима  у  дужини  1000  метара  (потребно  25 
бетонских стубова и пренос мреже) 

 поправка комплетне мреже и замена стубова 

Дом: 
 поправка Дома, препокривање, увођење струје 

Превоз: 
 неопходно редовно одржавање аутобуске линије 

од Шилопаја до Церове 

62. ШАРАНИ 
Путна мрежа: 

 асфалтирање пута од Савинца до Бабиног потока 
у дужини од 900 метара, 

 поправка асфалтног пута Савинац   Семедраж у 
дужини 3000 метара, 

  насипање  пута  према  Семедражи  у  реону 
Марковићи, дужина 1000 метара 

 насипање пута у реону Клик  Шеринац, дужина 
1000 метара 

  насипање  пута  у  реону  Долови,  дужина  700 
метара 

  насипање  пута  у  реону  Јавиште,  дужине  2000 
метара 

  поправка  пута  у  реону  Планина    Шарани  низ 
Јелав и насипање пута од Белаковића до Дреновца 

 пресвлачење асфалтног пута од Цркве у дужини 
800 метара 

Електро мрежа: 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  са  трафо 

станице Озрића брдо, извод за Јелиће и Милошевиће, 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  у  реону 

Марковићи 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  и  реона 

КликШеринац 
  реконструкција  нисконапонске  мреже  у  реону 

Долови 
 постављање стубне трафостанице за реон Доњи 

Баралићи (постављен стуб) 
 потребно преко 200 бетонских стубова 

Водоснабдевање: 
  реконструкција  водоснабдевања  Савинца  у 

дужини 3500 метара 
  сређивање  речног  корита  и  изградња  бране, 

односно купалишта 

Канализациона мрежа: 
  изградња  мокрог  чвора  и  канализационе  мреже 

на Савинцу 

Туризам: 
 посебна пажња ће се посветити развоју ђачког и 

излетничког туризма 

Гасификација: 
  има  заинтересованих  за  довођење  гаса,  према 

техничким могућностима 

Здравствена амбуланта: 
 захтев за рад амбуланте више дана у недељи 

Одлагање смећа: 
 одлагање смећа решити путем контејнера 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад
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63. ШИЛОПАЈ 
Путна мрежа: 

  постављање  веће  пропусне  цеви  у  засеоку 
Павловићи

  поправка  пута  у  засеоку  Оташевићи  у  дужини 
800 метара

  постављање  два  бетонска  пропуста  од 
Игралишта према Гробљу 

 поправка пута ка Мајдану у дужини 5000 метара 

Електро мрежа: 
  поправка  нисконапонске  електро  мреже  ка 

Ацићима,  Алексићима  и  Видојевићима  у  дужини  4000 
метара (потребно 100 бетонских стубова) 

Задружни објекти: 
  решавање  питања  власништва  над  постојећим 

објектима 
  постоји  могућност  коришћења  зграде  школе  за 

потребе месне заједнице 

Водовод: 
 реконструкција  водоводне мреже од  каптаже до 

базена у дужини 2500 метара 

Месна канцеларија: 
 решавање питања смештаја месне канцеларије 

Социјална заштита: 
  има  потребе  за  решавање  питања  социјалне 

заштите преко Центра за социјални рад 

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГОРЊЕГ  МИЛАНОВЦА 
ЗА ПЕРИОД  2005   2009. ГОДИНА 

А. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Р.Б  Н аз и в   п р о ј е к т а  Време 
израде 

1 
Израда  просторног  и  гебнералног 
урбанистичког  плана  за  град 
Г.Милановац 

2005.г. 

2 

Пројекат  улице  Ивичке  од 
ул.Синђелићеве  до  ул.  Његошеве  у 
дужини  од  400  м  као  и  израда  пројекта 
улице  К.Александра  у    дужини  200  мет 
са  реконструкцијом  моста  на  Ивичком 
потоку  и  будућим  кружним  током  у 
улици Синђелићевој 

2005.г. 

3 
Израда  другог  дела  Ивичке  улице  од 
улице Његошеве према решењу укључења 
за пут према Такову. 

2006.г. 

4 

Израда  пројеката  за  регулацију 
површинских  вода  у  граду:  Кнеза 
Александра,Таковске,В.Милана,В.Мишић 
а  Т.Матијевића,Карађорђеве,В.Караџића, 
Рајићеве  Ломине,  М.Великог,  Н 
Царевић,Парац насеље 

2005.г. 
2006.г. 

5 

Израда  пројектне  документације 
канализационе    мреже  Корчагиновог 
насеља  са  преласком  магистрале,  па 
поред реке све до укључења код ЈКП ” 17. 
септембар” 

2005.г. 

6 
Пројекат  канализационе мреже    за  улицу 
Драгише  Николића    стара  пруга  у 
дужини 1 км. 

2005.г. 

7 
Израда  пројекта  канализационе  мреже 
насеља  “Стругаревићи”    према  подруму 
“Таково” 800 м.  2005.г. 

8 
Израда  пројекта  канализационе  мреже  у 
насељу  “Широко  поље”  према 
ул.Цвијићевој 

2006.г. 

9 
Израда  пројекта  канализационе  мреже 
улице  Рудничка    десна  страна  до 
границе ГУПа 

2005.г. 

Израда  пројеката  уређења  потока  у 
граду: 

1  Пројекат  регулације потока     “Јакљево”   
”Бацковац” 

2005.г. 

2  Пројекат  регулације  Ивичког  потока 
поред старог парка према гробљу.  2005.г. 

3  Пројекат  регулације  потока  насеља 
”Парац” 

2005.г. 

4 
Пројекат регулације потока ”Ражаник” са 
уливом у Луњевачку реку па све до улива 
у реку Деспотовицу 

2005.г. 

Израда  пројектне  документације  за 
улице и тротоаре у граду: 

1  Улица Ђенерала Милића  600 м  2005.г. 

2  Улица Верелечка               150 м 

3  Улица  од  зграда  солидарности  “Ивице” 
према Улици Сувоборској  800 м  2005.г. 

4  Улица Браће Радојевић  1000 м  2005.г. 

5  Улица Рудничке војске 

6  Улица Корчагинова у  дужини 700 м. 

7 
Тротоар  ул.Таковске    /  од  ул  Курсулине 
до  Ул  Дринћићеведесна  страна  и 
тротоаре у граду: 

2005.г. 

8  Тротоар Улице Бошка Бухе  2005.г. 

9  Тротоар Улице Ломине 

10  Тротоар ул Синђелићеведруги део 

11  Тротоар улице Рајка Миловановића  2005.г. 

Б.  ИЗГРАДЊА  ОБЈЕКАТА  КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ – ПРИОРИТЕТИ 

1. 
Изградња дистрибутивне   гасне мреже на 
подручју града Г.Милановца у дужини од 
27.000  м.  по  усвојеним 
микротехнолошким целинама  2005.г. 

2. 

Изградња Ивичке улице у  дужини 400 м. 
са  реконструкцијом  моста  на  Ивичком 
потоку,  изградњом  кружног  тока 
саобраћаја  у  Улици  Синђелићевој,  ради 
растерећења  саобраћаја  у  центру  града  и 
повезивања  са  будућом  саобраћајницом 
кроз село Таково. 

2005.г. 

Ц. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И  ТРОТОАРА 

1  Асфалтирање Ул.П.Бојовића  300 мет.  2005.г. 

2  Асфалтирање Ул.Г.Принципа 300 мет.  2005.г. 

3  Асфалтирање Ул.М.Караџић  120 м.  2005.г. 

4  Друга фаза Ул.Првомајска /асфалт/
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5  Друга фаза Ул.Риге од Фере 

6  Прва и друга фаза Ул С.Раловић  1.000 м. 

7  Асфалтирање  улица  у  насељу  изнад  ОШ 
”Свети Сава” у дужини  1.000 мет, 

8  Прва  и  друга  фаза  улице  Господар 
Јевремове у дужини од 800 метара 

9  Друга  фаза  ул  Б.Петровић  /асфалт/    300 
мет 

2005.г. 

10 
Пресвлачење  асвалтом    попречних  улица 
од Улице Ломине ка Ул.Рајићевој  2005.г. 

11  Асфалтирање  Улице  Курсулине  од 
Ул.Таковске до улице Рајићеве 

12  Поправка Ул.Карађорђеве  од Дринчићеве 
до 1300 каплара 

13  Изградња преосталих  стаза  по пројекту  у 
Старом парку /асвалтирање/ 

14  Друга фаза  Улице Обилићеве  400 м. 

15  Друга фаза Ул Р Поступовића     150м.  2005.г. 

16  Изградња обе фазе Ул.Цвијићеве  500 м. 

17 
Изградња  улица  у  насељу  ”Ивице” 
(урадити  потребну  пројектну 
документацију) 

18  Изградња  прве  и  друге  фазе  улица  у 
Корчагиновом насељу 800 м 

19  Изградња  Улице  Петра Кочића  обе фазе, 
у дужини од 500 мет. 

20  Друга фаза Ул.Рада Јанићијевића   150 м. 

21  Изградња  обе  фазе  Ул.Б.Радојевић    1000 
м. 

22  Изградња обе фазе улице Р.Војске  400 м. 

23 

Тротоари  у  улицама: 
Д.Јевтића,Б.Бухе,В.Милана,Таковској 
десна  стр.Кнеза  Александра 
/реконструкција/Ломина,Ул.Рајка 
Миловановића,наставак  тротоара 
Ул.Крагујевачке,Синђелићева  други  део, 
пасареле  на  оба  надвожњака  преко 
магистрале 

24  Изградња улица у  несељу ”Поповића пут 
и ”Бољковачко ” насеље, 2.500 мет. 

25 
Изградња  улица  у  насељу  ”Пиков 
воћњак”  по  пројектима,дужине  2000 
метара. 

26 
Извођење радова  на реализацији усвојене 
саобраћајне  студије  за  град 
Г.Милановац,фазно 

27 

Изградња  Улице  М.Лазић,  од  Ореола  до 
улице  за  Сточну  пијацу,  са  решавањем 
имовинских  односа  и  изградњом  моста 
преко  потока  ”Јакљево”,по  пројектној 
документацији. 

Д. ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНИХ МРЕЖА 

1 
Насеље  “Ражаник”  Ул,Б.Радојевић  по 
пројектној документацији     2.500 мет.  2005.г. 

2  Реконструкција мреже у Ул.М.Лазића  2005.г. 
3  Изградња  мреже  у  насељу  Корчагина  у 

дужини од      2.000 м. 

4  Изградња  канал.мреже  у  насељу 
Стругаревића према подруму “Таково” 

5  Изградња  канал.мреже  у  Ул.Д.Николића, 
стара пруга  1300 м. 

6 
Изградња  канализацине  мреже  у  Ул. 
Рудничкој  десна  страна  од  границе  ГУПа 
до колектора у дужини од 1200 м. 

7  Изградња  канал.мреже  насеља  “Широко 
поље” према Ул.Цвијићевој  1500 м. 

8 
Изградња  канализационе  мреже  Улице 
Церске  према  колектору  Ул.Обилићеве 
1000 м. 

Е.    ВОДОВОДНА МРЕЖА 

У  наредном  четворогодишњем    плану  изградње 
објеката  комуналне  инфраструкуре,  запланирати  у 
сарадњи  са  ЈКП”17  Септембар”  замену  азбестних 
водоводних  цеви    са  новим    пластичним  који  одговарају 
стандардима. 

Имајући у виду да је овај  пројекат веомa сложен а 
значајан  за  град  и  грађанство приоритете  у  овом раду  би 
одређивало  ЈКП  „17  Септембар“  а  средства  би  требало 
предвидети  из  новог  самодоприноса,  јер  је  већ  у  буџету 
Општине  за  2005.годину  издвојено  3.000.000,00  динара 
као иницијална средства за овај пројекат. Стручне службе 
ЈКП  „17  Септембар“  ће  врло  брзо  изаћи  са  податком  о 
потребним средствима за овај пројекат. 

Ф.   РЕГУЛАЦИЈА ПОВРШИНСКИХ ВОДА 

1 
Регулација површинске воде “Глибића поток”  у 
дужини 250м. поред Гимназије /центар града/ 

2005.г. 

2 
Регулација површинске воде “Раловића поток” у 
дужини  150  м.  улива  се  у  поток  Глибића  код 
ул.Х.Дражевића   /центар града / 

2005.г. 

3 
Регулација  површинске  воде  у  Ул.Петра 
Кочића”поред  Норвешке  куће  ,по  пројектној 
документацији 

2005.г. 

4 

Регулација  површинских  вода  у  улици  Кнеза 
Александра  у  три  фазе  и  то:  Деоница  од 
Општине  Г.Милановац,до  Ивичког  потока,па 
деоницу  од  Југопетрола    до  Ивичког  потока  па 
на  крају  и  деоницу  од  Ул.Карађорђеве  до 
Ул.Драгана Јевтића 

5 

Регулација  површинске  воде  у  улицама: 
В.Караxића,  М.Великог,  Карађоређевој, 
Таковској,  1300  каплара    Рајићевој,  Ломиној, 
И.Бирчанина,  Црногорској,Николе  Милићевић 
“Луњевице”  са  попречним  улицама 
Т.Матијевића,В.Мишића. 

2006.г. 

Г. УРЕЂЕЊЕ,РЕГУЛАЦИЈА РЕКЕ И ПОТОКА У 
ГРАДУ 

1  Поправка  оштећења  камена  облоге  на  реци 
Деспотовици  и  наставак  изградње  регулације 
према  МК  ”Рудник”  по  пројектној 
документацији 

2005 

2  Регулација  Луњевачке  реке  са  уливом  у  реку 
Деспотовицу ради спречавања изливања на овом 
уливу  и  опсаности  за  поплаву  домаћинстава 
овог дела града. 

3  Наставак радова на регулацији потока “Јакљево” 
каменом облогом до улива потока “Бацковац” 

4  Земљани радови који су потребни на регулацији 
потока: Јакљево” “Бацковац”, ”Милетића поток” 

5  Наставак  градње  обало  утврда  Ивичког 
потока,поред  старог  парка  са  изградњом  два 
мостића за прелаз грађана 

ПРЕГЛЕД 
ПЛАНИРАНИХ РАДОВА ПО НАСЕЉЕНИМ 

МЕСТИМА У ОБЛАСТИ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ЕЛЕКТРО 
МРЕЖЕ 

Ред. 
бр. 

Насељено место  Путна 
мрежа у 
метрима 

Електро 
мрежа у 
метрима 

Потребн 
о 
бетонски 
х стубова 

Пла 
нир 
ане 
јаче 
тра 
фос 
тан 
ице 

1.  БЕЛО ПОЉЕ  6000  1800  45 
2.  БЕРШИЋИ  14250  9000  225  1
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3.  БОГДАНИЦА  12500  3000  75 
4.  БОЉКОВЦИ  11500  14500  250 
5.  БРАЈИЋИ  3000  1000  25 
6.  БРЂАНИ  9000  10000  250  2 
7.  БРЕЗНА  9100  4400  47  1 
8.  БРЕЗОВИЦА  3500  3000  50  1 
9  БРУСНИЦА  10000  12500  150  1 
10.  ВАРНИЦЕ  2500  5500  100 
11.  ВЕЛЕРЕЧ  1000  5000  100  3 
12.  ВРАЋЕВШНИЦА  500  2000  50  1 
13.  ВРНЧАНИ  8650  5500  80 
14.  ГОЈНА ГОРА  11000  10000  250 
15.  ГОРЊА ВРБАВА  4000  1000  25 
16.  ГОРЊА ЦРНУЋА  5000  7000  110  1 
17.  ГОРЊИ БАЊАНИ  9500  3000  80 
18  ГОРЊИ 

БРАНЕТИЋИ 
14800  10000  250  1 

19.  ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

20.  ГРАБОВИЦА  1500  5300  50  1 
21.  ДАВИДОВИЦА  4000  1400  35 
22.  ДОЊА ВРБАВА  6900  500  20 
23.  ДОЊА ЦРНУЋА  2000  3000  75  1 
24.  ДОЊИ 

БРАНЕТИЋИ 
1000  1500  30  1 

25.  ДРАГОЉ  4000  20000  500  2 
26.  ДРЕНОВА  18300  8000  200  2 
27.  ДРУЖЕТИЋИ  17000  6000  150 
28.  ЗАГРАЂЕ  19500  20000  500  1 
29.  ЈАБЛАНИЦА  5800  2300  45  1 
30.  КАЛИМАНИЋИ  1150  1500  35 
31.  КАМЕНИЦА  1500  1500  35 
32.  КЛАТИЧЕВО  9000  4000  100 
33.  КОШТУНИЋИ  4000  2000  50 
34.  КРИВА РЕКА  4000  1000  25 
35.  ЛЕУШИЋИ  3000  4500  75  1 
36.  ЛИПОВАЦ  9700  2000  50  1 
37.  ЛОЗАЊ  4000  8000  200  1 
38.  ЛОЧЕВЦИ  500  800  20 
39.  ЛУЊЕВИЦА  6300  5200  125  2 
40.  ЉЕВАЈА  1200  1800  20 
41.  ЉУТОВНИЦА  8000  2400  40  1 
42.  МАЈДАН  11900  8500  195 
43.  МУТАЊ  5000  3000  75 
44.  НАКУЧАНИ  1300  1000  25 
45.  НЕВАДЕ  8500  8500  200 
46.  ОЗРЕМ  10110  5500  125 
47.  ПОЛОМ  900  2000  50  1 
48.  ПРАЊАНИ  50000  15000  300  2 
49.  ПРЊАВОР  4600  1800  42  1 
50.  РЕЉИНЦИ  6600  7000  200  1 
51.  РУДНИК  5000  7500  100 
52.  РУЧИЋИ  10300  1000  40 
53.  СВРАЧКОВЦИ  10200  3000  75 
54.  СЕМЕДРАЖ  9300  3000  50 
55.  СИНОШЕВИЋИ  5200  1500  30 
56.  СРЕЗОЈЕВЦИ  22500  8000  150 
57.  ТАКОВО  6000  1400  75  1 
58.  ТЕОЧИН  10500  5600  150  1 
59.  ТРУДЕЉ  8000  8000  200  1 
60.  УГРИНОВЦИ  6500  12900  250 
61.  ЦЕРОВА  4000  1000  25 
62.  ШАРАНИ  9400  8000  200  1 
63.  ШИЛОПАЈ  5800  4000  100 

УКУПНО:  487.860  328.109  7.199  36 

МИШЉЕЊА И ПРЕДЛОЗИ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
ИЗГРАДУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА НАСЕЉЕНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 
НАРЕДНИ ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПЕРИОД 2005  

2009. ГОДИНЕ 

На  основу  Средњорочног  програма  развоја 
појединих  насељених  места  и  непосредним  увидом  у 

планове  и  програме,  као  и  проблеме  насељених  места, 
радна група за израду четворогодишњег програма развоја 
је  мишљења  да  се  одмах  по  усвајању  овог  програма 
развоја  морају  донети  годишњи  оперативни  планови 
развоја  како  насељених  места,  тако  и  свих  месних 
заједница,  јавних  предузећа  и  установа  као  и  органа 
локалне самоуправе. 

Неопходно је обезбедити трајне и стабилне изворе 
финансирања  како  би  се  поједини  делови  програма,  а 
посебно  у  области  комуналне  инфраструктуре 
реализовали. Посебно  је значајно  увођење самодоприноса 
у  свим  насељеним  местима  јер  су  та  средства  услов  за 
прикупљање  и  коришћење  других  средстава  као  што  су 
лично  учешће  грађана,  помоћ  буџета  Општине  и 
Републике,  учешће  јавних  предузећа  и  установа, 
приватних предузећа, донације и помоћи и друга средства. 

Приликом  израде  и  усвајања  Просторног  плана 
насељених  места,  урбанистичких  планова,  већих 
насељених места, Студије о  развоју туризма као и других 
планова  и  студија  потребно  је  укључити  руководство 
месних заједница. 

Путна мрежа до насељених места је у стању које 
захтева  хитну  поправку  и  реконструкцију  свих  путних 
праваца. Према подацима општина Горњи Милановац има 
39  километара  магистралних  путева,  176  километара 
регионалних  путева,  282  километра  локалних  путева  и 
преко  3000  километара  некатегорисаних  путева.  Пре 
поправке  и  реконструкције  путева,  поред  свих  путних 
праваца  треба  приступити  копању  канала,  постављању 
пропуста  и  раскресивању  растиња  поред  путева.  Треба 
боље обележити насељена места, путне правце, удаљеност 
до  појединих  насеља  и  поставити    одговарајуће 
саобраћајне  знаке  уз  ангажовање    надлежних  служби. На 
прикупљена  средства  грађана  и  средства  самодоприноса, 
јавно предузеће за путеве путем уговора треба да учествује 
сопственим средствима динар на динар као што је то била 
пракса  у  ранијим  периодима.  Приликом  поправке  и 
реконструкције    путева  треба  вршити надзор  о  квалитету 
радова, уграђеном  материјалу и трајности. 

Електро  мрежа  у  већини  насељених  места  је  у 
лошем стању, са мало бетонских стубова, слабим напоном 
и проводницима малог промера. Има преко 30.000 метара 
електромреже  за  коју  су  побијени  бетонски  стубови  али 
због недостатка   финансијских  средстава  нису набављени 
и  уграђени  проводници  што  је  приоритетан  задатак  у 
наредном периоду. Недостаје и више  јачих трафо станица 
што се мора разрешити изградњом нових или јачим трафо 
станицама  на  основу  стручног  мишљења  и  финансијског 
учешћа  Електродистрибуције.    Посебно  је  лоше  стање 
нисконапонске  мреже    на  подручју  које  покрива 
Електродистрибуција Лазаревац. Општи  је  захтев грађана 
и  месних  заједница  да  подручје  општине  покрива  и 
одржава  једна  Електродистрибуција  са  седиштем  у 
Горњем  Милановцу.  Неопходно  је  наставити  са 
заједничким  улагањем  у  реконструкцији  нисконапонске 
мреже  од  стране  грађана,  месних  заједница,  општине  и 
нешто  веће  учешће  Електродистрибуције.  Број 
набављених  и  постављених  бетонских  стубова    не 
задовољава  ни минимум потреба,  а  има насељених места 
где нема бетонских стубова.
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Телефонска  мрежа  је  доста  развијена.  На 
подручју општине има око 16.500 телефонских бројева, од 
тога 2500  двојника 17 телефонских централа. Приводи  се 
крају  увођење  и  пуштање  телефона  на  Прањанском 
подручју  путем  савремене  радио    телефоније што  ће  се 
наставити  и на другим подручјима, Рудник, Трудељ и  др. 
према  техничким  могућностима.  У  току  је  постављање 
оптичког  кабла  ка  Бершићима,  Калиманићима  и 
Враћевшници.  Има  доста  захтева  за  нове  телефонске 
бројеве  као  и  за  проширење  појединих  телефонских 
централа.  У  појединим  насељима  неопходна  је  хитна 
поправка  телефонске  мреже.  Потребно  је  преко  5000 
нових телефонских стубова. 

Гасификацију,  због  великог  интересовања 
грађана  поред  делова  обухваћених  ГУПом  треба 
наставити  где  има  техничких  могућности  и  интереса 
грађана.  Велико  је  интересовање  свих  приградских 
насеља,  Такова,  Савинца,  Брђана,  правца  ка  Руднику  и 
других. 

Водоводне  мреже  су  у  доста  насеља  за  хитну 
реконструкцију а врше се и припреме за израду водовода у 
Брђанима,  Грабовици,  Врнчанима,  Прањанима, 
Семедражи,  Брусници,  Враћевшници,  Доњој  Врбави, 
Калиманићима,  Брезни  и  Теочину  и  другим  местима. 
Водоводи  се  у  већини  места  слабо  одржавају  а  вода 
недовољно  контролише.  Потребна  је  помоћ  Комуналног 
предузећа  како  код  израде  пројекта  тако  и  код  израде  и 
каснијег коришћења водовода.   Има више захтева месних 
заједница  за  прикључење  на  "Рзав"  или    водовод 
"Бањани". 

Канализациону  мрежу  планирају  да  граде  сва 
приградска  насеља,  Рудник,  Прањани,  Савинац,  Таково, 
Враћевшница  и  други.  Такође    велике  проблеме 
престављају  изградња  и  проширење  септичких  јама. 
Одлагање  смећа  у  многим  местима  се  мора  решавати 
путем  контејнера  и  кућних  канти  у  договору  са  ЈКП  "17 
септембар",  посебно  насеља  ближе  граду.  Осим  градске 
депоније  нема  одређених  локација  за  депоније  у 
појединим насељима што  у  наредном периоду на предлог 
месних  заједница  треба  одредити.  Има  више  предлога  и 
захтева за регулацију река и потока. 

Развоју  туризма  у  већини  насељених  места 
придаје се велика пажња уз планове за отклањање многих 
недостатака  у  самом месту. Од  студије  за  развој  туризма 
месне  заједнице  очекују  и  своје  правце  развоја.  Посебно 
заинтересованост  за  развој  туризма  испољавају  Таково, 
Савинац,  Рудник,  Коштунићи,  Каменица,  Враћевшница, 
Горња Црнућа и др. 

Здравствена  заштита  са  постојећим  стањем 
организованости  незадовољава  потребе  грађана  на 
сеоском  подручју.  Има  више  захтева  за  отварање  нових 
амбуланти,  рад  лекара  више  дана  у  току  недеље,  рад 
медицинских  сестара  сваким  радним  даном,  отварање 
апотека  а  посебно  приручних  са  неопходним  лековима, 
приправност  лекара,  дежурство,  решити  питање 
мртвозорства, питање адекватне надокнаде и услова за рад 
лекара и медицинског особља. 

Друштвеним  објектима  као  што  су  домови, 
продавнице,  задружни  објекти,  магацини,  поште, 
амбуланте, месне канцеларије и  друго  у  већини  случајева 
неопходна  је  хитна  реконструкција и поправка. Потребно 
је  да  стручне  комисије,  грађевинске  и  имовинске  службе 
уз  помоћ  јавног  правобраниоца  изврше  попис,  утврде 
стање  објеката,  власништво  над  објектима  као  и 
легализацију истих. Ове објекте треба довести у могућност 
наменског коришћења. 

Школе  у  већини  места  остварују  добру  сарадњу 
са  грађанима  и  месним  заједницама.  Има  више  празних 
школских  објеката  који  се  могу  користити  за  потребе 
месне  заједнице,  омладине,  друштвених  организација  и 
удружења грађана. 

Организованост  пољопривредне  производње  и 
самих пољопривредника као и захтев за формирање нових 
пољопривредних  задруга  покренут  је  у  више  насељених 
места.  Поред  постојећих  у  наредном  периоду  формираће 
се  пољопривредне  задруге  у  Прањанима,  Бершићима, 
Доњој  Врбави  и  Бољковцима.  Има  више  захтева  за 
организовање стручних предавања и семинара, такмичење 
пољопривредника, повољнијим кредитима и  кредитирању 
пољопривредне  производње,  отварање  нових 
ветеринарских  станица.  У  више  насељених  места  има 
доста младих који су  остали на  селу а нису  у могућности 
да  реше  егзистенцијална  питања  као  што  је  женидба, 
таквих  у  појединим  селима  има  до  50  а  на  подручју 
општине  око  800  младих.  Због  наглог  затварања 
продавница  све  је  присутнији  проблем  снабдевања 
становништва прехрамбеном робом. 

Превоз  путника  у  задњим  годинама  је  знатно 
редукован  а  у  појединим правцима и  укинхут  као што  су 
Полом,  Драгољ,  Доњи  Бранетићи  и  др.  Посебно  је 
карактеристичан период  кад деца  не иду у школу тада  се 
поједине  линије  потпуно  укидају,  као  и  у  зимском 
периоду.    Има  захтева  за  предузимање  мера  за  бољу 
организованост превоза становништва. 

Гробља и  капеле  на  гробљима истакнути  су  као 
приоритети у више места. Неопходно је боље одржавање и 
ограђивање  гробља,  проширење  откупом  нових  парцела, 
изградња  и  поправка  капела  на  гробљима  и  друго. 
Истакнута су и питања изградње нових цркви на Руднику 
и  Јабланици  као  и  потреба  одржавања  постојећих 
црквених објеката. 

Противградна  заштита  и  њена  организованост, 
рад  стрелаца,  надокнада  за  рад  стрелаца,  број 
противградних  ракета,  изградња  нових  противградних 
станица,  као  и  захтев  за  ослобађање  пореза  и  пензионог 
доприноса  после  штета  од  непогода  захтевају  већу 
ангажованост посебно Центра на Букуљи. 

Изграда  ТВ  репетитора  и  покривеност  читавог 
подручја општине сигналом ТВ Горњи Милановац, захтев 
је  свих  месних  заједница  које  нису  покривене  сигналом, 
као  једним  од  приоритетних  питања.  Укупном 
информисаношћу преко  "Таковских новина"  и  ТВ Горњи 
Милановац грађани су задовољни.
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Културно  забавне  и  спортске  активности 
заслужују  значајну  пажњу  свих  насељених  места  а 
посебно  организованост  културно  уметничких  друштава, 
просторије  и  услови  за  рад,  кадрови,  изградња  и 
одржавање  спортских  објеката,  финансирање  и  др. 
Неопходна  је  стручна  и  финансијска  помоћ  у  месним 
заједницама за решавање ових питања. 

Социјална заштита због великог броја старачких 
домаћинства и материјалног стања треба да има приоритет 
у  раду.  Неопходно  је  приступити изради  социјалне  карте 
како грађана тако и насељених места. Има преко 50 нових 
захтева за помоћ Центра за социјални рад и Црвеног крста 
за помоћ појединим грађанима која је неопходна и хитна. 
Углавном су то људи сами и болесни. Списак предлога за 
нове кориснике социјалне заштите достављен је Центру за 
социјални  рад  како  би  социјални  радници  извршили 
непосредан увид и пружили потребну помоћ. 

Покренуто  је  и  уграђено  у  Програм  развоја 
насељених места и низ других питања за која ће се зависно 
од финансијских могућности  утврдити динамика радова и 
приоритет. 

Број: 40106612/05 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

19. 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гл.РС",бр.  9/2002  и  33/2002),  члана  26.  став  1.  тачка 
10.  и  члана  97.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац  4/02),  члана  3.  Одлуке  о 
измени  и  допуни  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  12/04),  члана    55. 
Пословника  Скупштине  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 10/04, 12/04 и 13/04) и 
члана  4.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  12/04), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на  седници 
одржаној 9. марта  2005. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  БИРА  СЕ    проф.  др  ЗОРАН  НИКИЋ, 
дипломирани инжењер машинства из Горњег Милановца, 
за члана Општинског већа. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106612/2005 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

20. 

На  основу  члана  10.  и  30.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гл.РС",бр.  9/02  и  135/04)  и  члана  101. 
Статута  општине  Г.Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  4/02  и  12/04),  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној    9.  марта  2005. 
године донела је 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Приступа  се  промени  Статута  општине  Горњи 

Милановац. 

Члан 2. 
Образује  се  Комисија  за  израду  Нацрта  одлуке  о 

промени Статута општине Горњи Милановац и именују се: 

 за председника 
Др  Мирко  Илић,  председник  Комисије  за 

статутарна  питања,  организацију  и  нормативна  акта 
Скупштине 

 а за чланове: 
1.  Др  Мирослав  Недељковић,  члан  Општинског 

већа 
2.  Трифун  Пауновић,  секретар  Скупштине 

општине 
3.  Босиљка  Ерић,  начелник  Одељења  за 

скупштинске послове 
4. Снежана Николић, дипломирани правник 

Члан 3. 
Нацрт одлуке за промену Статута општине Горњи 

Милановац  упутити  Комисији  за  статурна  питања 
организацију  и  нормативна  акта  Скупштине  ради 
утврђивања Предлога  одлуке о промени Статута општине 
Горњи  Милановац  и  упућивања  Скупштини  општине  на 
доношење. 

Члан 4. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 40106612/05 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

21. 

На основу члана 26. и 97. Статута општине Горњи 
Милановац ("Сл.гл.општине Горњи Милановац", бр. 4/02 и
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12/04) Скупштина општине Горњи Милановац, на седници 
одржаној 9. марта 2005. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ УСЛОВА И 
НАЧИНУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И 
НАСТАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
У Одлуци о уређењу услова и начину обезбеђења 

превоза  ученика  и  наставника  на  територији  општине 
Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине  Горњи  Милановац", 
бр. 1/2000 и 14/2004) у члану 8. после алинеје 4. додаје се 
нова алинеја која гласи: 

"ученике који су без једног или оба родитеља". 

Члан 2. 
У осталом делу Одлука се не мења. 

Члан 3. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број:  40106612/05 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

22. 

На  основу  члана  26.  став  1.  тачка  5.  Статута 
општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  4/02  и  12/04),  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  9.  марта  2005. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНИМ ОДНОСИМА, 

ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И 
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Члан 24. Одлуке мења се и гласи: 
"Коефицијент  за  обрачун  и  исплату  плате  лица 

које именује Скупштина општине износи: 

1.  коефицијент 15,60 за директора ДУ "Сунце" у Горњем 
Милановцу 
2.  коефицијент 15,76 за директора Установе за културу, 
уметност и ваншколско 

образовање "Културни центар" у Горњем Милановцу 
3.    коефицијент  15,60  за  директора  Јавног  предузећа  за 
информисање "Таковске 

новине" у Горњем Милановцу 
4.    коефицијент  1`5,76  за  директора  Музеја  рудничко 
таковског краја у Горњем 

Милановцу 
5.  коефицијент 15,76 за директора Библиотеке у Горњем 
Милановцу 
6.    коефицијент  15,60  за  директора  Јавног  предузећа  за 
изградњу општине Горњи 

Милановац 
7.    коефицијент  15,60  за  директора  Установе  у  области 
физичке културе у Горњем 

Милановцу 
8.    коефицијент  15,60  за  директора  Јавног  предузећа  за 
путеве у општини Горњи 

Милановац 
9.    коефицијент  15,60  за  директора  Туристичке 
организације општине Горњи 

Милановац." 

Члан 2. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

Члан 3. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 40106612/05 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

23. 

На  основу  члана  54.  став  3  тачка  1.  Закона  о 
основама  система  образовања  и  васпитања 
("Сл.гл.РС",бр.62/03, 64/03, 58/04 и 62/04), члана 26. став 1 
тачка  9,  члана  49.  и  члана  97.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  4/02  и 
12/04) и члана 8. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању  Дечје  установе  "Сунце"  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр.  2/04),  Скупштина 
општине Горњи Милановац на седници одржаној 9. марта 
2005. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ "СУНЦЕ" ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

I    РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  у  Управном 
одбору Дечје установе "Сунце" Горњи Милановац и то: 

1.  Љубица  Радојичић,  радник  Дечје  установе 
"Сунце" Горњи Милановац, члан Управног одбора, 

2.  Гордана Радовановић,  радник Дечје  установе 
"Сунце" Горњи Милановац, члан Управног одбора, 

3.  Биљана  Петковић,  радник  Дечје  установе 
"Сунце" Горњи Милановац, члан Управног одбора,
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II.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106612/05 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривициа,с.р. 

24. 

На  основу  члана  54.  став  3    Закона  о  основама 
система  образовања  и  васпитања  ("Сл.гл.РС",бр.62/03, 
64/03, 58/04 и 62/04), члана 26. став 1 тачка 9.  и члана 97. 
Статута  општине  Г.Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  4/02  и  12/04)    и  члана  8.  Одлуке  о 
изменама и  допунама Одлуке  о  оснивању Дечје  установе 
"Сунце"  у  Горњем  Милановцу  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  2/04)  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  9.  марта  2005.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ"СУНЦЕ" 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I  РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности  председник  и 
чланови Управног  одбора  Дечје  установе  "Сунце"  Горњи 
Милановац и то: 

  Дубравка  Петрић,  професор  биологије  из 
Г.Милановца,  председник  Управног  одбора  из  реда 
родитеља 

1. Жарко Савићевић,  економски  техничар,  члан 
Управног одбора из реда родитеља, 

2.  Јасмина  Јовичић,  економски  техничар,  члан 
Управног одбора из реда родитеља. 

3.  Иван  Марковић,  радник  из  Велеречи,  члан 
Управног одбора, представник Скупштине општине 

4.  Живко  Павловић  из  Семедражи,  члан 
Управног одбора, представник Скупштине општине 

5. Стана Павловић, радник из Г.Милановца, члан 
Управног одбора, представник Скупштине општине. 

II  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106612/05 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

25. 

На основу члана 53. став 2 и 3  Закона о основама 
система  образовања  и  васпитања  ("Сл.гл.РС",бр.62/03, 
64/03,  58/04  и  62/04),  члана  8.  Одлуке  о  изменама  и 
допунама  Одлуке  о  оснивању  Дечје  установе  "Сунце"  у 
Горњем  Милановцу  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",  бр. 
2/04)  и  члана  26.  став  1  тачка  9.    и  члана  97.  Статута 
општине Г.Милановац ("Сл.гл.општине Г.Милановац", бр. 
4/02  и  12/04)   Скупштина  општине Горњи Милановац  на 
седници одржаној 9. марта 2005. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ"СУНЦЕ" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I ИМЕНУЈУ СЕ   чланови Управног  одбора Дечје 
установе "Сунце" Горњи Милановац и то: 

1.  Др  Миланка  Ђорђевић,  лекар  педијатар  из 
Г.Милановца, представник Скупштине општине 

2.  Иван  Марковић,  радник  из  Велеречи, 
представник Скупштине општине 

3. Драгица Угриновић, педагог у Основној школи 
"Десанка  Максимовић"  Горњи  Милановац,  представник 
Скупштине општине 

II  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106612/05 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

26. 

На основу члана 53. став 2 и 7 и члана 54.  став 3. 
тачка  4.  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања  ("Сл.гл.РС",  бр.  62/03,  64/03,  58/04  и  62/04)  и 
члана  97.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац",  бр.  4/02  и  12/04), 
Скупштина општине   на седници  одржаној 9. марта 2005. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "СВЕТИ 
САВА"  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1.  РАЗРЕШАВА  СЕ  Борисав  Челиковић, 
професор  историје  из  Г.Милановца  дужности  члана 
Школског  одбора  Основне  школе  "Свети  Сава"    Горњи 
Милановац испред Савета родитеља.
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2.  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Братислав  Игрутиновић, 
дипломирани  машински  инжењер  из    Г.Милановца  за 
члана  Школског  одбора  Основне  школе  "Свети  Сава" 
Горњи Милановац испред Савета родитеља. 

3.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 40106612/05 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

4. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:10148/05. 
23.02.2005.године. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  41.  став  1.  тачка  8.  Закона  о 
локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС",бр.9/02,  33/04  и 
135/04),  члана  49.  став  1.  тачка  8.  Статута  општине 
Г.Милановац, ("Сл.гласник општине Г.М."бр.4/02 и 12/04), 
а у вези са радним закључком Скупштине општине Горњи 
Милановац,  бр.40106602/05.  од  16.фебруара 
2005.године, а по указаној потреби доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ  ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЛИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА УЗ 

ПОТПИС ГРАЂАНА ЗА УВОЂЕЊЕ 
САМОДОПРИНОСА У НОВЦУ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I   ОБРАЗУЈЕМ Комисију  за  спровођење  личног 
изјашњавања уз потпис грађана за увођење самодоприноса 
у  новцу  на  подручју  општине  Горњи  Милановац,  у 
следећем саставу: 

1.  Драган  Вучићевић,  начелник  Општинске 
управе, за преседника Комисије, 

2.  Трифун  Пауновић,  секретар  Скупштине 
општине, за заменика председника комисије, а за чланове: 

3. Милисав Мирковић, радник Општинске управе, 
4. Исаило Тодоровић, радник Општинске управе, 
5. Радојица Савић, секретар МЗ Г.Милановац, 
6. Вучко Вукајловић, радник Општинске управе, 

7.  Јовица  Царевић,  вд  директора  ЈП  за  путеве 
општине Г.Милановац, 

8.  Босиљка  Ерић,  начелник  Одељења  за 
скупштинске послове 

9. Зоран Марјановић, вд  одговорног  уредника ТВ 
Г.Милановац 

II  Задатак Комисије је: 
  да  се  стара  о  законитости  спровођења  личног 

изјашњавања уз потпис грађана за увођење самодоприноса 
у новцу на подручју општине , 

  да  прописује  обрасце  и  организује  технички 
пријем  за  спровођење  личног  изјашњавања  уз  потпис 
грађана за увођење самодоприноса у новцу, 

  да  образује  Комисије  за  спровођење 
изјашњавања  у  насељеним местима, на подручју МЗ дела 
МЗ или насељеног места и именује њихове чланове, 

  да  припреми  и  поднесе  извештај  Скупштини 
општине  о  резултатима  личног  изјашњавања  уз  потпис 
грађана за увођење самодоприноса у новцу, 

  да  врши  и  друге  послове  одређене  Законом  о 
локалној самоуправи и другим прописима из ове области. 

III  Ово решење ступа на  снагу даном доношења 
и  биће  објављено  у  Службеном  гласнику  општине 
Г.Милановац. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,с.р. 

И С П Р А В К А 

1. 

Након сравњивања са изворним текстом Одлуке о 
измени Одлуке о оснивању ЈП за информисање "Таковске 
новине"  Горњи  Милановац  коју  је  Скупштина  општине 
Горњи  Милановац  донела  на  седници  одржаној  16. 
фебруара 2004.  године ("Сл.гл.општине Г.Милановац "Бр. 
1/05)  утврђено  је  да  су  се  поткрале  одређене  техничке 
грешке па се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

"ТАКОВСКЕ НОВИНЕ" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

и објављује се у тексту који гласи: 

"На основу члана 18. тачка 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гл. РС", бр. 9/2002) и члана   26. тачка 5. 
и  члана  97. Статута  општине Горњи Милановац  ("Сл.  гл. 
општине  Горњи  Милановац",  број  4/02  и  12/04),
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Скупштина  општине  Горњи  Милановац  је  на  седници 
одржаној 16. фебруара 2005. године, донела 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ "ТАКОВСКЕ 
НОВИНЕ" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
У  Одлуци  о  оснивању  Јавног  предузећа  за 

информисање  "Таковске новине" Горњи Милановац  ("Сл. 
гл. општине Горњи Милановац", број 7/98),  члан 7.  мења 
се и гласи: 

"Органи Јавног предузећа су: 
 Управни одбор 
 Надзорни одбор 
 директор" 

Члан 2. 
Члан 8. став 5. мења се и гласи: 
"Директора именује оснивач, на период од четири 

године на основу јавног конкурса." 

Члан 3. 
Члан 9. мења се и гласи: 
"Одговорног  уредника  "Таковских  новина"  и 

одговорног  уредника  Телевизије  именује  Управни  одбор 
на предлог директора, на основу јавног конкурса. 

Члан 4. 
У осталом делу Одлука се не мења. 

Члан 5. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 40106602/05 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Зоран Копривица,с.р. 

________________________________________________ 
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