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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

817. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:166114/111 
15.04.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  209.  Закона  о  општем  управном  поступку  ("Сл.лист  СРЈ",број  33/97,  31/01  и 
"Сл.гл.РС",број 30/10), доносим 

З А К Љ У Ч А К 

1.ИСПРАВЉА СЕ грешка  у диспозитиву решења Председника општине Горњи Милановац број 166 
114/11 од 11.04.2011. године, па се реч "Управног одбора", замењује речју "директора". 

2.У осталом делу диспозитив решења остаје непромењен. 
3.Овај закључак објавити у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац". 

О б р а з л о ж е њ е 

Решењем  председника  општине  Горњи  Милановац  број  166114/11  од  11.04.2011.  године,  дата  је 
сагласност Јавном предузећу  "Спортскорекреативни центар" Горњи Милановац на Одлуку број 358/11 од 07.04.2011. 
године  о    издавању  у  закуп  градског  базена  у  Горњем  Милановцу,  понуђачу  Агенцији  за  организацију  спортско 
забавних и угоститељских манифестација "AQUA TIM",Горњи  Милановац. 

Приликом  израде  горе  поменутог  решења  поткрала  се  грешка,  тако што  је  наведено  да  је  Одлуку  о 
избору најповољније понуде донео  "Управни  одбор", уместо  "директор". 

Обзиром на напред наведено испуњени су услови из члана 209.Закона о општем управном поступку, па 
је одлучено као у диспозитиву овог  закључка. 

Против овог закључка  допуштена  је посебна жалба у року од 15 дана од дана пријема овог закључка 
Министарству за људска  и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Републике Србије. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

Решење доставити: 
ЈП"Спортско рекреативни центар"Г.М. 
Одељењу за скупштинске послове 
у предмет



B Br ro oj j 6 6 / /2 20 01 11 1 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 2 

818. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број:166114/112 
15.04.2011. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На основу члана 209. Закона о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ",број 33/97, 31/01 и "Сл.гл.РС",број 
30/10), доносим 

З А К Љ У Ч А К 

1.ИСПРАВЉА СЕ грешка  у диспозитиву решења Председника општине Горњи Милановац број 166114/111 
од 11.04.2011. године, па се реч "Управног одбора", замењује речју "директора". 

2.У осталом делу диспозитив решења остаје непромењен. 
3.Овај закључак објавити у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац". 

О б р а з л о ж е њ е 

Решењем председника општине Горњи Милановац број 166114/111 од 11.04.2011. године, дата је сагласност 
Јавном предузећу  "Спортскорекреативни  центар" Горњи Милановац  на Одлуку број 359/11 од 07.04.2011.  године  о 
издавању  у  закуп  пословног  подтрибинског  простора  у  спортској  хали  "Бреза",  понуђачу Агенцији  за  организацију 
спортскозабавних и угоститељских манифестација "AQUA TIM",Горњи  Милановац. 

Приликом  израде  горе  поменутог  решења  поткрала  се  грешка,  тако што  је  наведено  да  је  Одлуку  о  избору 
најповољније понуде донео  "Управни  одбор", уместо  "директор". 

Обзиром  на  напред  наведено  испуњени  су  услови  из  члана  209.Закона  о  општем  управном  поступку,  па  је 
одлучено као у диспозитиву овог  закључка. 

Против  овог  закључка    допуштена  је  посебна  жалба  у  року  од  15  дана  од  дана  пријема  овог  закључка 
Министарству за људска  и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Републике Србије. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

Решење доставити: 
ЈП"Спортско рекреативни центар"Г.М. 
Одељењу за скупштинске послове 
у предмет 

ОСТАЛА АКТА 

22. 

На основу члана 46. став 2. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Г.Милановац", бр. 
20/08  и  3/11),  члана  2.,  5.  став  2.  и    9.  став  4.  Одлуке  о  установљењу  награда  и  других  признања  општине  Горњи 
Милановац ("Службени гласник општине Г.Милановац", бр. 21/09) и члана 58. Пословника Скупштине општине Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Г.Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11),  Комисија  за  кадровска, 
административна  и  мандатно  имунитетска  питања  Скупштине  општине  Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  14. 
априла 2011. године, донела је
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З А К Љ У Ч А К 

I Поводом Празника општине Горњи Милановац – 23. април, Дан када је у Такову 1815. године подигнут Други 
српски  устанак,  на  Свечаној  седници  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  додељују  се  општинске  награде  у 
2011.години и то: 

 СЕДАМ ЗЛАТНИХ ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и 

 ТРИ СРЕБРНЕ ПЛАКЕТЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК". 

II Општинска награда "Таковски устанак" не додељује се у 2011. години. 

III Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 206894/2011 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Ружа Михаиловић,с.р. 

23. 

На  основу  члана  5.  став  1.  Одлуке  o  установљењу  награда  и  других  признања  општине  Горњи  Милановац 
("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  21/09)  и  члана  58.  Пословника  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац  ("Службени  гласник  општине  Горњи  Милановац",  бр.  21/08,  21/09  и  3/11),  Комисија  за  кадровска, 
административна  и  мандатноимунитетска  питања  Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  на  седници  одржаној  14. 
априла 2011. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА У 2011. ГОДИНИ 

I  ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Дражимиру Марушићу. 
(постхумно) 

Био  је  председник  општине  у  више  мандата.  Рођен  у  Прањанима  1951. 
године  у  рударској  породици.  Дипломирао  је  на  Правном  факултету  у 
Београду.  Још  као  млад  правник  запослио  се  у  општинској  управи,  а 
касније  је  обављао  многе  одговорне  дужности  и  био  истакнути 
друштвено  политички  радник.Са  листе  СПС  два  пута  је  биран  и  за 
народног  посланика  у  Народној  Скупштини  Србије.  Од  2000.  до  2004. 
године  бавио  се  адвокатуром.  Аутор  је  више  пројеката  привредног  и 
друштвеног развоја  општине Горњи Милановац. Посебно  је  заслужан за 
чување  сећања  на  важне  историјске  догађаје  и  значајне  личности 
пореклом из рудничко таковског краја. Предано је деценијама радио на 
организацији  прикупљања  музеолошких,  етнолошких  и  археолошких 
добара. 

Компанији "Звезда Хелиос" из Горњег 
Милановца. 

Лидер у производњи боја и лакова у Србији. Активно учествује у развоју 
локалне  заједнице  улагањем  у  културу,  спорт,  уметност,  школство, 
заштиту  животне  средине,  а  велика  средства  улаже  у  проширење 
производње и увођење нових технологија. Данас запошљава преко двеста 
стручних и образованих младих људи.
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Доценту др Предрагу Милојевићу.  Потиче  из  угледне  велеречке  породице Милојевић.  Рођен  1961.  године. 
Дипломирао  је  на  Медицинском  факултету  у  Београду  1986.године, 
магистрирао  1995.  а  докторску  тезу  одбранио  2006.  године.  Септембра 
2007.  године  изабран  је  за  доцента  на  Медицинском  факултету,  ужа 
научна  област  хирургија. Обавио  је  преко  3.500  самосталних операција. 
Аутор  је  или    коаутор  преко  150  радова  презентованих  на  домаћим  и 
међународним  конгресима  или  публикованих  у  домаћој  и  светској 
литератури.  Данас  је  начелник  Одељења  кардиохирургије  II  Института 
„Дедиње“. 

Техничкој  школи  „Јован  Жујовић“  из 
Горњег Милановца. 

У  овој  години  слави  50  година  постојања.  Постигла  је  значајне  и 
запажене  резултате  у  области  образовања. Одшколовала  је преко 10.000 
ученика. Многи ученици ове школе стекли су академске титуле и сада се 
налазе на местима професора Универзитета, директора многих угледних 
фирми  и  предузећа.  Техничка  школа  укључена  је  у  реформу  средњих 
стручних школа у Србији. У том циљу   и  у циљу унапређења квалитета 
образовноваспитног  рада,  ова  милановачка  школа  увела  је  нове 
образовне  профиле  и  на  тај  начин  директно  је  укључена  у  систем 
огледних одељења. 

Основној  школи  „Таковски  устанак“ 
Таково. 

Фудбалском клубу „Таково“ из Горњег 
Милановца. 

Рајку  Милинковићу  Луловцу  из 
Невада. 

Ове  године  слави  120  година  постојања.  Школу  је  подигао  краљ 
Александар  Обреновић  по  жељи  свога  оца  Милана  Обреновића.  При 
организовању васпитнообразовног процеса у школи, увек се води рачуна 
о  условима  рада  и  квалитету  стеченог  знања. Стога,  кроз  овако  дуг  низ 
година  постојања,  школа  је  образовала  веома  много  генерација  и 
појединаца  који  су давали и  дају свој допринос  укупном напретку  своје 
средине и земље. 

Ове  године  обележава  100  година  од    оснивања. Најстарији  је  спортски 
колектив  у  нашем  граду  и  један  од  најстаријих  у  Србији.  Изузетно 
значајан  је  за  развој  спорта  у  Горњем  Милановцу.  У  овом  клубу  су 
играли бројни Милановчани, који су касније постали познати и признати 
грађани  наше  земље  и  града,  репрезентативци,  књижевници, 
радници,професори,  лекари,  адвокати,  тренери…Фудбалски  клуб 
„Таково“ тренутно се такмичи у Зони Морава. Има четири селекције које 
окупљају око 150 младих Милановчана. 

Успешан пољопривредни произвођач, један од рекордера у производњи и 
испоруци  млека  на  подручју  наше  општине.  Годишње  испоручи  6.500 
литара  млека  по  крави.  Овај  Невађанин  је  узоран  домаћин  и  добар 
комшија. 

СРЕБРНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

мр Драгану М. Гачићу.  Рођен  1956.  године. Факултет  политичких  наука  завршио  је  у  Београду 
на  ком  је  потом  магистрирао.  Био  је  помоћник  министра  за  културу  у 
Влади Републике Србије, директор Културног центра Београда, помоћник 
директора  Архива  Југославије.  Данас  је  директор  Историјског  архива 
града  Београда.  Аутор  је  књига  „Слободан  Марковић  и  држава“  и 
„Слободан Јовановић о борби за демократију у Србији другом половином 
XIX  века“.  Његове  активности  су  изузетне  у  очувању  културно 
историјског наслеђа рудничкотаковског краја. 

Јереју Јовиши Зечевићу.  Парох  мајдански,  рођен  1948.  године  у  селу  Живице  у  Драгачеву. 
Свештеничку одору носи 40 година. У Мајдан је дошао 1978. године. Био 
је  одборник  Скупштине  општине  Горњи  Милановац  од  2000.  до  2004. 
године.  Као  председник  Управног  одбора  Библиотеке  „Браћа 
Настасијевић“  покренуо  је  излажење  њеног  годишњака  „Слово 
Ћирилово“. У оквиру велике медијске акције Дан за хвала, проглашен је 
2008. године за „Великог грађанина“ општине Горњи Милановац, а 2010. 
године  уручена  му  је  Златна  плакета  Удружења  Рудничана  за  велики  и 
несебичан рад у рудничком крају.
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Карате  клубу  „Таково“  из  Горњег 
Милановца, 

Ове  године  обележава  40  година  постојања.  Такмичари  овог  Карате 
клуба,  као  репрезентативци  или  чланови  клуба,  освајали  су  бројне 
медаље  на  такмичењима  у  Југославији,  Србији  и  на  европском  нивоу. 
Мисија  клуба  је  да  обезбеди  здраво  одрастање  деце  кроз  стручну 
едукацију младих о бориличким вештинама. 

II  Уручивање Златне и Сребрне плакете "Таковски устанак" обавиће се на свечаној седници Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  23.  априла  2011.  године,  са  почетком  у  11  часова  у  Дому  културе  у  Горњем 
Милановцу. 

III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“ 

Број: 206894/2011 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНОИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Ружа Михаиловић,с.р. 
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IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni 
urednik Горица Петровић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац. 

@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94 
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila 

Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09


