
11/6/2013 

1 

Корак даље у будућност
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ØОпштина вредних и срдачних људи 
ØРаширених руку дочекује свакога ко долази са добрим намерама 
ØУспешно се бави разним привредним делатностима 
ØПредњачи на богатој туристичкој мапи Србије 
ØТрадиционално негује међународну дугогодишњу сарадњу са великим бројем општина и 
градова из региона широм Европе  а посебан однос – како послован тако и пријатељски имамо са 
братимљеним градовима Сежана, Словењ Градец и Старше!
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Градимо мостове сарадње у традицији 
и култури између пријатељских 
општина Старше и Горњи Милановац 

Пример изузетне братске сарадње
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Користећи ове предности , уз помоћ сопствених, националних и 
међународних фондова 

настојимо да реализујемо замишљену визију стварања модерне општине 
користећи све предности које савремени начин развоја и пословања 

доноси.
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Канцеларија за израду и реализацију развојних пројеката, јавне 
набавке и праћења инвестиција
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� “МЛАДО” развојно одељење за имплементацију пројеката 
� Од недавно функционише као самостално одељење 
� Оформљено од младих високообразовних  стручних  људи 

информатички образованих  који говоре стране језике 
� Свакодневно прате и одговарају на расписане конкурсе за 

пројекте 
� Уз подршку начелника  Општинске управе и политичког 

руководства  настоје да одговоре на захтеве и да надокнаде 
“изгубљено” време услед кашњења са формирањем ове 
канцеларије



11/6/2013 

7 

Донаторски пројекти 
� Водоснабдевање у складу са европским стандардима у оквиру програма 

Eхchange 3 
� Добар дан комшија“ 
� Административна ефикасност – унапређење квалитета услуга које 

градске и општинске управе пружају грађанима“ 
� Унапређење људских ресурса у локалној самоуправи“ 
� Унапређење пословног окружења у општини кроз регулаторну реформу“ 
� Успостављање и примена система ИСО 9001“ 
� Заједно кроз златно доба“ у оквиру програма Eхchange 4 
� Наша имовина је наш развојни потенцијал“ у оквиру програма Eхchange 4 
� Подршка у области програмског буџетирања“ у оквиру програма 

Eхchange 4
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� Подршка у изради локалног плана заштите животне средине“ у оквиру програма 
Eхchange 4 

� Повећање доступности услуга стоматолошке здравствене службе вулнерабилним 
популационим групама“ 

� Здрави зуби за здраву и насмејану школу“ 
� Пројекти које финансира Норвешко Министарство иностраних послова – „Култура и 

волонтерства“, „Омладински савет“ и „Инклузивни хор“
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Прошли смо 
� „Заједно кроз златно доба“ у оквиру програма Eхchange 4 
� „Наша имовина је наш развојни потенцијал“ у оквиру 

програма Eхchange 4 
� Првенствено због: 

искуства у овим областима 

спремности да одговоримо сложеним условима и 
захтевима конкурса 

1.
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Инфраструктурни пројекти 
� Пројекат адаптације и реконструкције Дома културе са спољашњим уређењем 
� Проширење капацитета у прешколским установама изградњом новог објекта 
� Изградња водоводне мреже за насеље Рудник 
� Изградња и преуређење историјског комплекса Брдо мира 
� Изградња приступне саобраћајнице Коридору 11 
� Изградња Нове индустријске зоне која подразумева решавање имовинских 

односа, израду планске документације и изградњу комуналне, електро и 
телекомуникационе инфраструктуре 

� Изградња геронтолошког центра 
� Друга фаза радова на анексу Спортске хале „Бреза” 
� Изградња затвореног базена/адаптација постојећег 
� Уређење  Градског трга
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Настојимо да... 
�Уз финансијску и политичку стабилност, тимове 

стручних кадрова, сарадњу са привредом и 
подршку грађана одржимо плодно тло и за будућа 
улагања!
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Хвала на пажњи! 

Горица Петровић 
Начелник Општинске управе Горњи Милановац 
Email: gorica.petrovic@gornjimilanovac.rs 
Телефон. +381 32 515 00 43


