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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

188. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401187 
15. април  2013.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став  1.и  6.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09,73/10,101/2010 
,101/2011,93/2012.)  и  члана  58.  став  1.  тачке  3.  и  16.  Статута  општине  Г.  Милановац  ("Сл.  гласник  Општине  Г. 
Милановац"  бр.  20/08  03/11,29/12.),  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за  2013.годину  («Сл.гл.општине 
Г.Милановац» бр.30/2012.), доносим 

Р ЕШ Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства, утврђена Одлуком о буџету општине Г. Милановац за 2013. годину („Сл.гласник општине Г. Милановац“ бр. 
30/2012.), Раздео 04Општинска управа, глава 07, функција 090 – Инклузивно образовање, економска  класификација 
463 трансфери осталим нивоима власти ( 472накнаде за соц.заштиту из буџета), износ  од  275.000,00 динара, преноси 
се на раздео 04 Општинска управа, глава 07, функција 090 – инклузивно образовање, економска класификација: 
 424специјализоване услуге износ од 75.000,00 динара, 
 472 накнаде за соц.заштиту из буџета износ од 200.000,00 динара. 

2.О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије. 

3.Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Чланом    61.  Закона  о  буџетском  систему  ,  регулисано  је  да  се  може  извршити  преусмеравање  апропријације 
одобрене на име одређеног расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход, чији се износ умањује. С обзиром 
да  се  горе  наведени  износи  уклапају  у  дозвољени  оквир,  промена  апропријације  је  извршена  у  складу  са  законским 
прописима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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OСТАЛА АКТА 

7.

На основу члана 46. став 2. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 
20/08,  3/11  и  29/12),  члана  2.,  члана  5.  став  2.  и    члана  9.  став  4.  Одлуке  о  установљењу  награда  и  других  признања 
општине Горњи Милановац  ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 21/09) и члана 58. Пословника Скупштине 
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац",бр. 21/08, 21/09 и 3/11), Комисија за кадровска, 
административна  и  мандатно  имунитетска  питања  Скупштине  општине  Горњи Милановац,  на  седници  одржаној  16. 
априла 2013. године, донела је 

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 
2013.години и то: 

  ПЕТ ЗЛАТНИХ ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и 

  ПЕТ СРЕБРНИХ ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК". 

II Новчана награда "Таковски устанак" не додељује се у 2013. години. 

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

Број: 20632/2013 

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

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,с.р. 

8.

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  16. 
априла 2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА 

У 2013. ГОДИНИ 

I  ЗЛАТНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Друштву са ограниченом 
одговорношћу "9. септембар" из 
Горњег Милановца 

Ово  приватно  предузеће  основано  је,  како  и  сам  назив  каже,  9.  септембра 
1982.  године.  Производни  програм  ове  фирме  најпре  је  обухватао 
конструкцију  и  израду  разних  типова  машина,  првенствено  машина  за 
прераду  папира,  а  данас,  је  то    производња  потрошних  медицинских, 
стоматолошких  и  козметичких  средстава  која  је  лоцирана  у  Горњем 
Милановцу, док се производња машина за папирне марамице и салвете одвија 
у Чачку. 
Машинске  линије  одликују  се  савременим  софтвером  и  комплетном 
аутоматизацијом процеса производње. За познате купце пласира од 12 до 14 
линија  на  годишњем нивоу и  једна  је  од  водећих фирми  у Европи по броју 
продатих линија. 
У  процесу  производње  користи  природне  материјале  који  нису  штетни  по 
здравље и околину.
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др  Славку  Вучићевићу,  рођеном  у 
Горњем Милановцу 

Рођен  је  1958.  године  у  Горњем  Милановцу.  Основну  школу  завршио  је 
Горњој  Врбави  и  Враћевшници,  а  Гимназију  у  Горњем  Милановцу. 
Дипломирао  је  на Медицинском  факултету  Универзитета  у  Београду  1983. 
године.  Након  положеног  специјалистичког  испита  из  радиологије,  1995. 
године  одбранио  је  магистарску  тезу  из  радиотерапије,  а  докторску 
дисертацију из онкологије, дванаест година касније. Звање научни сарадник, 
у  области медицинских наука  за  онкологију,  стекао  је  априла  2008.  године. 
Стручно  се  усавршавао  у  иностранству,  и  то  у  Универзитетској  клиници  у 
Бечу и Институту за онкологију у Љубљани. Као аутор и коаутор учествовао 
је у изради протокола за лечење малигних болести. По позиву одржао је више 
предавања  из  радиолошке  онкологије  карцинома  главе  и  врата,  једњака, 
штитасте  жлезде,  ломфома.  Данас  је  директор  Службе  радиотерапије  – 
Клиника за радиолошку онкологију и дијагностику Института за онкологију и 
радиологију Србије у Београду. Такође, члан је Српског лекакарског друштва, 
Европског  удружења  за  терапијску  онкологију  и  радиологију  и  Европског 
респираторног друштва. 

Милутину Мркоњићу из Београда  Данас  је,  министар  саобраћаја  у  Влади  Републике  Србије.  Дипломирао  је 
1971. године на Грађевинском факултету у Београду. По завршетку факултета 
радио је у Бироу за студије и пројектовање железница, а потом био директор 
Центра  за  истраживање  и  пројектовање. После НАТО  бомбардовања  био  је 
руководилац обнове Србије. У предходној Влади  бива изабран за министра 
инфраструктуре.  Његовим  залагањем  и  свесрдном  помоћи,  у  рудничко 
таковском крају асфалтирано је више десетина километара  путева. 

мр Велимиру Илићу из Чачка  Данас  је,  министар  за  грађевину  и  урбанизам  у  Влади  Републике  Србије. 
После дипломирања на Технолошкометалуршком факултету Универзитета у 
Београду,  радио  је  за  неколико  грађевинских  фирми. Магистрирао  је  2005. 
године  на  Техничком  факултету  у  Чачку.  Као  министар  за  капиталне 
инвестиције,  а  потом  као  министар  за  инфраструктуру  допринео  је 
унапређењу  инфраструктуре  општине  Горњи  Милановац,  како  на  сеоском 
тако и на  градском подручју,  почевши од  већег броја  путних праваца па  до 
помоћи  код  изградњи  спортских  и  фискултурних  сала,  адаптација  школа, 
цркава  и  других  објеката.  Реализација  пројекта  Аутопута  Београд    Чачак 
имаће велики значај за будући развој наше општине. 

Дејану Томашевићу, бившем 
кошаркашу из Београда 

Родом  из  рудничкотаковског  краја  кога  са  поносом  свуда  истиче.  Данас  је 
потпредседник Кошаркашког  савеза Србије,  задуженог  за  такмичења. Своју 
кошаркашку  каријеру  започео  је  у  Борцу  1990.  године,  потом  је  играо  у 
Црвеној звезди и Партизану, са којим је освојио првенства 1996. и 1997. и куп 
1999. године. Године 1999. је прешао у Будућност и са њом освојио првенства 
2000. и 2001. и куп 2001. У сезони 2000/2001. проглашен је за најкориснијег 
играча Евролиге. Каријеру  је  2001.  наставио  у Тау Виторији  и  освојио Куп 
Шпаније.  2002.  је  прешао  у  Памесу,  са  којом  је  2003.  освојио  УЛЕБ  куп. 
Томашевић  је  са  Панатинаикосом  освојио  две  дупле  круне  2006.  и  2007.  и 
Евролигу  2007.  Са  репрезентацијом  Југославије  освојио  је  три  Европска 
првенства  у  кошарци  (1995,  1997.  и  2001),  два  Светска  првенства  (1998.  и 
2002) и сребрну медаљу на Олимпијским играма 1996. Овај истакнути српски 
и  светски  спортиста  добитник  је  многих  признања.    Одликован  је  орденом 
Светог Немање. 

СРЕБРНА ПЛАКЕТА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се: 

Љубиши  Дрињаковићу,  привреднику, 
директору  и  сувласнику  мини  млекаре 
„Бодри“ у Такову 

Инжењер Дрњаковић, који  је школе и радни век завршио у Немачкој, 
своју  животну  ушеђевину  уложио  је  у  градњу  млекаре  у  родном 
Такову. Била  је  то инвестиција  од  око  четири милиона  евра, што  је  у 
нашим условима врло значајна и поштовања вредна сума! Млекара  је 
почела  са  радом 2007.  године. Данас  запошљава двадесет  радника,  уз 
стотинак  коопераната,  произвођача  млека  из  овог  краја.  Своје
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пословање  намерава  и  да  прошири,  инсистира  на  квалитету,  по 
немачким  и  европским  стандардима  који  важе  у  овој  области,  које 
ненаметљиво  и  неумитно  преноси  и  на  пословање  других  млекара 
широм Србије. Резултати анализе узорака у  свих десет  врста млечних 
прерађевина  који  се  се  производе  у  овој  млекари  показали  су 
неприсуство афлатоксина. 

Бранку Николићу, ликовном уметнику из 
Горњег Милановца 

Оснивач и покретач Међународног бијенала уметности минијатуре и у 
једном  мандату  председник  Удружења  ликовних  и  примењених 
уметника  Горњег  Милановца.  Недавно  је  крунисао  вишедеценијско 
стваралаштво 18. самосталном изложбом слика  у Горњем Милановцу. 
До  сада  је  остварио невероватну продукцију  од  око  3200  уметничких 
дела.  Овај  плодни  стваралац  учествовао  је  на  бројним  колективним 
изложбама, на ликовним колонијама широм земље, и у великом броју 
хуманитарних  акција  и  аукција. Познат  је  као  човек  који  је  поклонио 
огроман број слика посебно кад су  у питању спортске манифестације, 
изградња  верских  објеката  и  многе  друге  акције  које  је  несебично, 
људски и уметнички помагао. 

Радовину  Лазаревићу,  ковачу  из  Горњег 
Милановца 

Варнице које севају више од шест деценија између Радовиновог чекића 
и  наковња,  остветљавају  једну  несвакидашњу  посвећеност 
традиционалном и  корисном занату. Оне  су пример оданости послу и 
путоказ на који начин  један народ, и сваки појединац у њему, треба и 
мора  да  учини  за  свој  препород.  У  најкраћем  Радовин  Лазаревић  је 
академик  у  својој  професији  достојан  уважавања  и  поштовања. 
Дугогодишњим прегалаштвом, знањем, умећем и љубављу према свом 
занимању Радовин је исковао дивљење својих суграђана и свих који га 
познају. 

Пантелији Гачићу, инжењеру 
прехрамбене технологије у пензији из 
Горњег Милановца 

По  завршетку  факултета  запослио  се  у  ПИК  "Таково"  давне  1963. 
године  као  први  инжењер  прехрамбене  технологије,  затим  шеф 
производње  и  директор  фабрике  "Вотке",  технички  директор  и 
директор  тадашњег ООУРа.  Године  1989.  изабран  је  за  председника 
Скупштине општине Горњи Милановац. На овој функцији залагао се да 
се  наставе  започете  инвестиције  око  "Рзава",  да  се  започне  изградња 
система  за  пречишћавање  отпадних  вода,  изградња  нове  основне 
школе, изградња локалних и некатегорисаних путева, иницирао је да се 
организује  обележавање 175.годишњице Другог  српског  устанка што 
је  и  урађено  на  Цвети  1990.  године.  На  првим  вишестраначким 
изборима  изабран  је  за  народног  посланика  Народне  скупштине 
Републике  Србије.  Веома  цењен  као  стручњак,  па  је  више  пута 
именован за члана разних управних одбора и комисија, а у периоду од 
2004.  до  2008.  био  је  члан  Општинског  већа  општине  Горњи 
Милановац. 

Драгославу  Жижовићу,  дугогодишњем 
председнику  Савета  Месне  заједнице 
Леушићи 

Под  његовим  руководством  Месна  заједница  Леушићи:  насула  је  и 
асфалтирала  путеве,  уредила  сеоско  гробље,  изградила  капелу  и 
трпезарију  на  сеоском  гробљу,  уредила  и  реновирала  спомен  дом  у 
Леушићима, реконструисала електро мрежу и друге комуналне објекте 
од  интереса  за  мештане  села  и  шире.  У  току  свог  дугогодишњег 
мандата  овај  несебични  човек  посебно  је  водио  рачуна  о  старим  и 
болесним лицима. 

II  Уручивање Златне и Сребрне плакете "Таковски устанак" обавиће се на свечаној седници Скупштине 
општине  Горњи  Милановац,  23.  априла  2013.  године,  са  почетком  у  11  часова  у  Дому  културе  у  Горњем 
Милановцу. 

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

Број: 20632/2013 

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

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Србољуб Нешовић,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


