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      ОСТАЛА АКТА   
         4. 
 
 
 На основу члана 5. став 2. Одлуке о установљењу награда и других признања општине Горњи Милановац 
("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 4/2015) и члана 67. Пословника о раду Скупштине општине Горњи 
Мичлановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), Комисија за Кадровска, 
административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац на седници одржанoj 
16. априла 2021. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА У 2021. ГОДИНИ 

 
Златна медаља „Таковски устанак“ у 2021. години 

 
Александар Вулин, министар унутрашњих послова у Влади Републике Србије 
 
  Александар Вулин је рођен 02. октобра 1972. године у Новом Саду. 

 Завршио је Гимназију у Сремским Карловцима и Правни факултет у Крагујевцу.  Успешно је, као 
полазник 6. класе, завршио Високу школу безбедности и одбране, највиши ниво усавршавања у систему нашег 
војног школства. 

 Биран је два пута за народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.   

 За директора Канцеларије за Косово и Метохију изабран је у августу 2012. године. Ту функцију је обављао 
до септембра 2013. године, када је именован за министра без портфеља задуженог за Косово и Метохију.   

 Са ове функције, у априлу 2014. именован је за министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 Након обављања послова на функцији министра одбране, од октобра 2020. године обавља функцију 
министра унутрашњих послова. 

 Добитник је више значајних признања: „Видовданске повеље” за изузетан допринос и афирмацију 
Универзитета у Приштини, са седиштем у Косовској Митровици, Златне плакете Министарства одбране за изузетно 
ангажовање и допринос сарадњи два министарства, као и статуе „Златни грифон”, највишег признања 
Противтерористичке јединице, које се додељује високим државним званичницима за подршку тој јединици. 

 Патријарх српски Иринеј одликовао је Канцеларију за Косово и Метохију Владе Републике Србије и 
Александра Вулина, који је био на њеном челу, Орденом Светог Саве првог реда. 

 Директор Академије за националну безбедност др Драган Симеуновић доделио је министру Вулину 
највише признање – Грб Академије, поводом пете годишњице од формирања те високообразовне установе. 

 За рад и заслуге у међународној сарадњи и учвршћењу мира, личне резултате и достигнућа, као и за 
допринос у развоју свеукупних односа између Републике Србије и Републике Српске, председница Републике 
Српске. 

 Захваљујући господину Вулину, од 2019. године, у нашем знаменитом месту Таково, одржава се свечаност 
поводом промоције подофицира Војске Србије у подофицирске чинове. 
 Изузетним доприносом господина Вулина, Закључком Владе Републике Србије од 1.октобра 2020. године, 
омогућен је поступак озакоњења незаконито изграђених објеката који су видљиви на сателитском снимку 
територије Републике Србије из 2015. године, а налазе се у заштитним зонама око војних комплекса и војних 
објеката. Таквих објеката, на територији општине Горњи Милановац има око 750. 

 
 Добрица Ерић, песник из Доње Црнуће, постхумно 
 

Златно чедо гружанског краја, родне Црнуће и општине Горњи Милановац, Добрица Ерић, рођен је 22. 
августа 1936. године. 

Први и најблиставији песник са села који је испунио наша детињства радошћу, природом, бојама. Одрастали 
смо уз сунцокрет нашег драгог Добрице, бранећи у мислима сваки цвет, сваку пчелу, долину и реку коју је описао, 
поносећи се тиме што смо баш овде поникли, где се од стихова гради историја. Пронео је ту историју Добрица широм 
Србије и света несебично делећи приче о ратарима, сунцу, лепоти и љубави, људском поносу и вери.  

Непоновљив је начин на који је Добрица обележио живљење на шумадијским и српским просторима. С 
поносом га можемо назвати сликаром природе, јер је стиховима опевао село, детињство, родољубље. Био је уредник 
часописа Полетарац, часописа Расковник, који је управо овде објављиван у нашем граду, главни уредник Нолита, 
главни уредник Српске књиге. Многим књигама својим, али и других писаца је несебично помогао да се роде.  

Добрица Ерић, песник народа, песник природе, заслужује вечни спомен у памћењу српског народа., у 
памћењу нас овде у нашој општини пре свега. Дугујемо му вечну захвалност за несебично дељење своје поезије, за 
одрастање многих генерација које су научиле како село изгледа кроз стихове Добрице Ерића, које су изводиле 
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„Вашар у Тополи“ пуног срца. Предлог за златну плакету Општине Горњи Милановац је само мали допринос сећању 
на Добрицу Ерића, песника народа, песника свих нас.    

 
   Сребна медаља „Таковски устанак“ у 2021. години 
 
 др Милко Миловановић, специјалиста пнеумофтизиологије Опште болнице Горњи Милановац 
 др Милко Миловановић је рођен 1959. године у Крагујевцу. Диплому Медицинског факултета у Београду је 
стекао 1984. године. 
 Посао лекара почео је да обавља 1985. године у Здравственом центру у Горњем Милановцу, и то у Служби 
хитне помоћи, а потом у Служби за болести плућа. 
 По специјализацији пнеумофтизиологије, постаје начелник Службе за болести плућа.  
 Данас, је доктор Миловановић и пред овог, невидљивог непријатеља са којим се здравствени радници у 
Горњем Милановцу, Србији, стао храбро уз своје колеге.   
 Он је херој свог позива. 
 
 Светлана Петровић, главна медицинска сестра на Одељењу неурологије и психијатрије Опште 
болнице Горњи Милановац 
 Светлана Петровић је рођена 1964. године у чачанском селу Виљуша. Основно и средње образовање је 
завршила  у Чачку. Живи и ради у Горњем Милановцу. 
 На пословима медицинске сестре у Општој болници се налази од 1985. године. 
 Светлана је синоним за савестан и одговоран рад, беспрекорну организацију рада запослених на одељењу 
неуропсихијатрије и на Covid одељењу.     
 Када спасиш један живот, онда си херој, када спасиш стотине живота, онда си медицинска сестра. 
   Хвала за храброст коју је показала пацијентима, пријатељима, за несебичну подршку свима са којима је била 
у контакту, за лепе речи и утеху коју је је свима упутила током пандемије. 
 
 др Бојан Павловић, специјалиста опште медицине Дом здравља Горњи Милановац  
 др Бојан Павловић је рођен 1979.године. Основну школу и Гимназију је завршио у Горњем Милановцу. На 
Медицинском факултету Универзитета у Приштини стекао је академски назив доктор медиције.      
 По обављеном приправничком стажу, заснива радни однос у установи у којој и данас ради као изабрани 
лекар. Посвећен пацијентима послове изабраног лекара обавља на терену, у сеоским амбулантама и то у 
Прањанима, потом у Брђанима, Враћевшници, Угриновцима и Драгољу.   
 Од 2016. године, као специјалиста опште медицине, и даље је ангажован у збрињавању пацијената у 
теренским амбулантама Дома здравља. 
 Увођењем ванредног стања, у марту месецу 2020.године, константно је ангажован у Covid амбуланти Дома 
здравља Горњи Милановац. У најтежим тренуцима када су појединци избегавали рад у поменутој амбуланти, он се 
добровољно јавља и шест недеља, готово без дана паузе, посвећено ради на збрињавању пацијената у отежаним 
условима. Старије и млађе колеге не ретко га питају за савет, а спонтано су га прозвали и „шефом“.  То је човек на 
кога заједница може рачунати. 
 
 Милка Михаиловић, медицинска сестра Дома здравља Горњи Милановац 
 Милка Михаиловић је рођена1986. године у Руми. Средњу медицинску школу је завршила у Сремској 
Митровици. 
 Највећи део свог радног стажа у Дому здравља Горњи Милановац провела је у Служби хитне помоћи, а у 
краћим интервалима била је распоређивана и на педијатрију, у кућно лечење, да би од 2018.године послове 
медицинске сестре обављала у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва.  
 Она је млада, способна, "кадра стићи и утећи..." 
 Својим знањем, марљивошћу, посвећеношћу, са колегиницама у Covid амбуланти   заједно чине тим и 
одбрамбени бедем у борби како против овог неуморног непријатеља који изискује њихове последње атоме снаге, 
тако и у борби са болестима које муче наше грађане мимо епидемије коронавируса. 
 
 Омладинско теренска јединица „Стеван Јаковљевић“ Црвеног крста Горњи Милановац 
 Омладинско теренска јединица „Стеван Јаковљевић“ Црвеног крста Горњи Милановац основана је 18. марта 
2000. године.  
 Назив ОТЈ „Стеван Јаковљевић“ предложен је по свештенику Стевану Јаковљевићу, који је био први 
председник Црвеног крста Горњи Милановац, 1876. године.  
 На својој оснивачкој скупштини Омладинско теренска јединица је имала 80 волонтера који су били 
укључени у рад Црвеног крста и претходних година. 
 Омладинско теренска јединица „Стеван Јаковљевић“ је вид добровољног организовања и рада Подмлатка 
и Омладине Црвеног крста која активно учествује у свим акцијама које спроводи организација Црвеног крста, и то: 
здравствено-превентивни рад; социјалне активности; континуирано оспособљавање младих из Прве помоћи и 
реалистичког приказа повреда, стања и обољења; деловање у несрећама; учествовање у акцијама добровољног 
давања крви и др.    
 У прошлој години, за време пандемије, волонтери Црвеног крста били су ангажовани у следећим 
активностима: дезинфекција банкомата; куповина и достављање намирница старијима од 65 година; рад у кол 
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центру; расподела пакета хуманитарне помоћи; дежурство у току акција добровољног давања крви и друго. 
 Тренутно волонтери пружају подршку здравственом систему у имунизацији становништва. 
 
 Љиљана Петковић, геронтодомаћица у Агенцији „Нивеус тим“ Горњи Милановац 
 Љиљана Петковић  је рођена 1967.године у Горњем Милановцу. 
 Иако је завршила средњу текстилну школу, огромна жеља да помогне најстаријим суграђанима водила ју је 
у одабиру посла геронтодомаћице. 
 Љиљана, пружа помоћ особама које трајно или тренутно нису способне бринути саме о себи. Конкретно, то 
су кућни послови, помоћ око припрема оброка, затим задовољења разних других потреба попут пратње до доктора, 
адвоката и слично.  
 Некоме је наша Љиља, једина особа коју ће видети и са којом ће поразговарати читав дан.  

 ПАПИР ПРИНТ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
 
 ПАПИР ПРИНТ ДОО је друштво са ограниченом одговорношћу, које постоји и успешно послује на домаћем, 
али и на иностраном тржишту већ 26 година. Основна делатност је графичка делатност – штампање. Компанија од 
настанка па до данас бележи континуирани раст пословних капацитета, што се директно огледа у повећању обима 
производње из године у годину. Производни асортиман предузећа намењен је претежно прехрамбеној, хемијској и 
фармацеутској индустрији, а флексибилност и кооперативан однос омогућава производњу амбалаже и за све друге 
индустријске гране по спецификацији купца. 
 Компанија прати и имплементира сва технолошка достигнућа у области флексо-штампе. Резултат 
савремене производње и дугогодишњег искуства потврђен је освајањем више награда, од којих су најзначајније 
награде освојене у Лондону за остварења у флексо-штампи и награда за најбољи отисак у категорији narrow web 
под покровитељством организације Flexo Tech International. 
 Применом најсавременијих технолошких решења, константним унапређењем производног процеса и 
сталном обуком својих запослених, успешно граде системски приступ производњи који гарантује висок квалитет 
наших производа. 
 Захваљујући донацији Компаније „Папир принт“ на улазу у плућно одељење Опште болнице у Горњем 
Милановца постављен је тунел за дезинфекцију цивила и особља. 

 ШТАМПАРИЈА РП ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 ШТАМПАРИЈА РП, производњу етикета види као уметност. Инспирисани брзим променама у свету који нас 
окружује, примењу најновије технологије из света етикетирања за купце. РП доо производи самолепљиве етикете 
штампом из ролне у ролну применом технологије високе штампе (флеxо штампе) у 8 боја и заштитни лак. Купцима 
нуде решења за све специфичне захтеве у области маркирања и етикетирања производа. Штампање етикета је оно 
што раде најбоље на тржишту.  
 Њихова највећа предност је знање. Знају да могу опстати удружени са клијентима, купцима. Умрежени. 
Заједно. Делећи знања и достигнућа... 
 У време пандемије заразне болести Covid -19, Штампарија РП је велики донатор општини Горњи Милановац. 
 
 ЧЕКОВИЋ МЛИН КОШТУНИЋИ 
 Производња брашна почиње закупом задружног млина у Прањанима, 1992. године. 
Након градње новог млина у Коштунићима, изградње магацинског простора и пословне зграде, почиње изградња 
првих силоса на територији општине Горњи Милановац. 
 Пратећи трендове и успешно се прилагођавајући променама, израсли у једну од водећих на тржишту Србије 
а од недавно отпочели смо и са извозом робе у земље региона и ЕУ.  
 Захваљујући сопственом увозу као и сарадњи са свим реномираним домаћим производјачима и 
дистрибутерима у нашем продајном асортиману од преко 3000 артикала наћи ћемо основне намирнице, кондиторе, 
здраву храну, пића, зачине... укратко све што  је потребно.  
 Повољне цене, широк асортиман квалитетне робе, професионални однос према купцу и редовна достава 
само су неки од квалитета који издвајају ову фирму на тржишту. 
 У време пандемије заразне болести Covid-19, Чековић млин је велики донатор општини Горњи Милановац. 
 
    РЕСТОРАН И КЕТЕРИНГ – Г 1987 

 Ресторан и кетеринг Г 1987 представља престижан угоститељски објекат који је постао значајно место за 
све грађане као и посетиоце нашег града. 
 Почевши са радом давне 1987. године па све до данас, успео је да изађе у сусрет и да испуни сваку потребу 
и жељу како потенцијалних, тако и сталних клијената. У задњих 10 година, пружа и услуге кетеринга, за све намене, 
који је постао веома популаран и занимљив начин аранжирања укусне хране.  
 Посвећеност послу и професионализам су Г 1987 учинили препознатљивим, искључиво, по квалитету 
услуга.   
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 Стручан, врхунски обучен тим и простор опремљен најсавременијом опремом задовољава све хигијенске 
стандарде. 
 У време пандемије заразне болести Covid -19, стручан тим ресторана познатог у народу „Грујо“ је за разне 
потребе припремио велики број бесплатних и укусних оброка.   

 Мирјана Милићевић, главни и одговорни уредник ТВ Горњи Милановац ПЛУС 
 
 Мирјана Милићевић својим ангажовањем пружа допринос у свакодневном информисању грађана са 
подручја горњомилановачке општине о свим значајним догађајима током трајања ванредног стања изазваног 
пандемијом корона вируса. Током трајања ванредног стања као и полицијског часа, телевизија је радила 
непрекидно и редовно извештавала о епидемиолошкој ситуацији, организованој помоћи пензионерима и свим 
другим угроженим категоријама домаћинства.  
 Грађанима су свакодневно биле доступне изјаве медицинског особља али и представника општинског 
Кризног штаба. У периоду који је наступио након ванредног стања, Телевизија на чијем је челу, свакодневним радом 
омогућава грађанима праве и прововремене информације значајне за свакодневно функционисање заједнице. 
 Новинарским послом, Мирјана Милићевић се бави од 2004. године, а 2019.године је добила признање за 
друштвено одговорну репортажу на 25. Интернационалном фестивалу репортаже и медија ИНТЕРФЕР 2020. 
године. 
 
 Тамара Раковић, новинар у недељном листу „Таковске новине“ 
 Тамара Раковић је дипломирани новинар. Рођена је 1991. године, у Бањалуци.  
 У оквиру новинарства бави се различитим темама и труди се да приступа објективно и непристрасно. 
Велики број текстова посвећује младим, талентованим и креативним људима, јер они заслужују такву врсту 
промоције и да се чује за њих. Уједно, тако се промовишу неке лепе вредности које могу бити добар пример другима.  
    Тамара је члан КУД-а „Шумадија“, а тиме и поносни чувар традиције и нематеријалне културне баштине. 
Захваљујући фолклору, Тамара, као и сви чланови КУД-а „Шумадија“ су представници нашег града који на прави 
начин промовишу средину из које долазе, њене обичаје, културу и традицију.  
  Тамара је синоним за објективно и истинито новинарство, у време пандемије вредни сакупљач 
информација на местима са којих су многи избегавали да извештавају. 
  
 Виолета Поповић,  уредник и оснивач online portala GMinfo 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Виолета Поповић, је основну школу и гимназију завршила у Горњем Милановцу. 
 Новинарством је почела да се бави у основној школи, као новинар дечје редакције „Дечјих новина“.  
 Након студија, као новинар-водитељ ради на Телевизији „Спектрум“. 
 На Телевизији Горњи Милановац је била аутор емисија из више области, док је  периоду од  2008. до 2013. 
године на телевизији Фокс (садашња ТВ Прва) радила као дописник.   
 Виолета је, данас, председник Клуба новинара УНС-а Горњи Милановац и члан Управног одбора Удружења 
новинара Србије. 
 Добитник је прве награде за најбољи антикорупцијски текст на конкурсу „Управљање људским ресурсима 
- кључ ефикасне, професионалне и деполитизоване локалне самоуправе“ на Конкурсу који је финансирала Европска 
унија и суфинансирала Краљевина Холандија у оквиру VeBER регионалног пројекта CenTrir-а.  
 У октобру 2015. године основала је online portala GMinfo коју води уједно помажући несебично свим 
редакцијама нарочито у кризним моментима укључујући и извештавање са жаришта актуелне пандемије вируса 
корона. 
 
 
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 
 
                       Број: 2-06-18/2021 
       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
          Марија Огњановић с.р. 
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          5. 
 
 

 На основу члана 5. став 2. Одлуке о установљењу награда и других признања општине Горњи 
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 4/2015) и члана 67. Пословника о раду Скупштине 
општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 17/2013), Комисија за кадровска, 
административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац, на седници одржаној 
16.04.2021. године, донела је   
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 I Поводом прославе Празника општине Горњи Милановац, 23. априла, дана када је у Такову 1815. године 
подигнут Други српски устанак, на свечаној седници Скупштине општине Горњи Милановац, додељују се награде 
у 2021. години, и то:  
 
 -  ДВЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и 
 
 -   ТРИНАЕСТ СРЕБРНИХ МЕДАЉА "ТАКОВСКИ УСТАНАК".   

 
II Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
 
Број: 2-06-18/2021 
 
 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА  
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 Марија Огњановић с.р. 

 
 
 

          6. 
 
 
На основу члана 67. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине 

Горњи Милановац", бр. 17/2013), Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетска питања 
Скупштине општине Горњи Милановац, на седници одржаној 16.04.2021. године, донела је   
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 
 

I Списак добитника награда - Златних и Сребрних медаља „Таковски устанак“, објавити  
 

- Локалном листу „Чачански глас“ 
- Огласним терминима „Стари Милановац“ 
- Интернет порталу „ГМ-ПРЕСС“ 
- Првом наредном броју „Службеног гласника општине Горњи Милановац“ 
- На званичном сајту општине Горњи Милановац 

 
  II  Решење о додељивању награда - Златних и Сребрних медаља „Таковски устанак“ у 2021. години, објавити 
у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
III  Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
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Број: 2-06-18/2021 
 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА  
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Марија Огњановић с.р. 

 
 

          7. 
 
На основу члана 7. став 5. Одлуке о установљењу награда и других признања општине Горњи Милановац 

("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 4/2015) и члана 67. Пословника о раду Скупштине општине Горњи 
Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 17/2013), Комисија за кадровска, административна и 
мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац, на седници одржаној 16.04.2021. године, 
донела је   
  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 Повеља „Таковски устанак“ је израђена од квалитетног папира, на којој је утиснут грб општине Горњи 
Милановац и ћириличним писмом исписан текст следеће садржине: назив општине; назнака да се поводом 
Празника општине Горњи Милановац, 23. априла, дана када је у Такову 1815. године подигнут Други српски 
устанак додељује златна/сребрна медаља „Таковски устанак“; име и презиме односно пословно име правног лица 
– добитника награде са назнаком пребивалишта односно седишта добитника; датум и место; име и презиме и 
функција лица које потписује Повељу.   
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КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА  
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 Марија Огњановић с.р. 
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