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      АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ   
          7. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-66-2/2022 
Датум:19.04.2021. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
Председник  општине Горњи Милановац, на основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС”, број 129/07, 83/2014 - др. Закон, 101/2016-други закон и 47/18 и 101/2021-др.закон) и члана 58. 
Статута Општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац”, број 3/19, на Предлог 
Комисије за спорт Општине Горњи Милановац бр.1-66-1/2022 од 18.04.2022. године доноси: 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ НАЈБОЉИХ У СПОРТУ У 2021. ГОДИНИ 
 
I – За најбоље појединце и колективе у спорту на територији општине Горњи Милановац у 2021. години 

именују се: 
• у категорији - Млади спортиста/млада спортисткиња године - Петра Лазовић, пионирска 

репрезентативка Србије у скијању. 
• у категорији - Спортиста/спортисткиња године - Андреј Поломац, члан сениорске екипе Одбојкашког 

клуба „Таково“, 
• у категорији - Спортски тренер годин – Јован Ђукић, селектор и тренер параатлетске репрезентације 

Србије, 
• у категорији - Спортска организација године – Одбојкашки клуб „Таково“, чија се сениорска мушка 

екипа такмичи у Суперлиги Србије. 
II – Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 

Образложење 
 Комисија за спорт општине Горњи Милановац заседала је 15.04.2022. године и разматрала седам 
пристиглих пријава у оквиру јавног позива бр.1-66-1/2022 расписаног у периоду 05-13.04.2022. године, објављеног 
на сајту Општине Горњи Милановац. Комисија је констатовала благовременост свих пријава и ценећи пристигле 
предлоге, у свом предлогу предложила да се за најбоље у спорту на територији општине Горњи Милановац у 2021. 
години изаберу следећи појединци/колективи, по категоријама: 

• у категорији - Млади спортиста/млада спортисткиња године - Петра Лазовић, пионирска 
репрезентативка Србије у скијању.  

• у категорији - Спортиста/спортисткиња године - Андреј Поломац, члан сениорске екипе Одбојкашког 
клуба „Таково“, 

• у категорији - Спортски тренер годин – Јован Ђукић, селектор и тренер параатлетске репрезентације 
Србије, 

• у категорији - Спортска организација године – Одбојкашки клуб „Таково“, чија се сениорска мушка 
екипа такмичи у Суперлиге Србије. 

 Председник Општине је у потпуности прихватио предлог Комисије и донео Одлуку као у диспозитиву. 
Предлог Комисије саставни је део овог решења. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                       Дејан Ковачевић с.р. 
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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 
Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр. 17/2013 и 19/2021), Комисија за кадровска, 
административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац, на седници одржанoj 
18. априла 2022. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА У 2022. ГОДИНИ 

 
 

Златна медаља „Таковски устанак“ у 2022. години  
 

Томислав Момировић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  у Влади Републике 
Србије, за изузетан допринос у развоју инфраструктуре у општини Горњи Милановац 
 Томислав Момировић је дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду, где је био студент-
продекан, члан Савета факултета и члан Савета универзитета. Од 2007. године, запослен је у породичном предузећу 
Мона д.о.о, који су основали његови родитељи. 
 Убрзани развој хотелске делатности ова породична компанија почиње 2011. године, издвајањем компаније 
Mona Hotel Management d.o.o. 
 Од оснивања нове компаније Томислав обавља функцију генералног директора фирме под чијом управом 
су три хотела и један резиденцијални објекат у Будви.  
 Активан је учесник у пословном удружењу ХОРЕС-а, где се од 2013. године налази на позицији председника 
скупштине Удружења хотелијера и ресторатера 
 Хуманитарни рад породице Момировић заједно са Епархијом будимљанско - никшићком установио је 
угледну књижевну награду “Извиискра Његошева”. 
 Од 2016. године ступио је на позицију председника компаније Mona Hotel Management d.o.o. 
 У месецу новембру 2020.године, за министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади 
Републике Србије изгласан је Томислав Момировић.  
 Србија се данас налази у великом инвестиционом циклусу, вредном више милијарди евра, чији је 
циљ да се инфраструктура подигне на значајно виши ниво и постане мотор развоја српске привреде: граде 
се аутопутеви, брзе саобраћајнице, железнице великих брзина, комунална инфраструктура у локалним 
самоуправама.  
 "Рокови према амбицији, а не уговору!" - мото је господина Момировића.  
 Захваљујући господину Момировићу, у Горњем Милановцу, извршена је реконструкција регионалног 
пута од Такова до Прањана дужине 25 километара, жила куцавица за велики број села која гравитирају ка 
овом подручју и њена ревитализација је била неопходна. У овим селима живи и ради неколико стотина 
младих пољопривредника који су одлучили да остану на свом огњишту. 
 Побољшање путне инфраструктуре и боље проходности за теретна возила утицао је на развој привреде 
овог места, као и локалног туризма у оквиру кога је и све популарнија Манифестација „Сабор виолине“. 
 Прањани су постали једна од најлепших, ако не и најлепша варошица централне Србије, у којој је сачувана 
српска аутентичност.  
 Неизмерним залагањем министра Момировића, Општина Горњи Милановац до маја следеће године добиће 
приступну саобраћајницу на ауто-пут "Милош Велики", што је највећа инвестиција у ову општину у последњих 60 
година. 
 Обилазница око Горњег Милановца, дужине 9,5 километара, повезаће постојећу и будућу индустријску зону 
на територији општине са Коридором 11. 

 
Сребрна медаља „Таковски устанак“ у 2022. години  

 
 „Аутопревоз“ а.д. Чачак, за унапређење градског превоза у општини Горњи Милановац 

Као и све фирме у нашој држави, тако је и „Аутопревоз“ Чачак прошао кроз многе трансформације као 
друштвено предузеће са друштвеним капиталом. У поступку приватизације која је окончана 2007. године, 
“Аутопревоз“ је постао акционарско друштво чији је већински власник KAVIM PUBLIC TRANSPORTATION 
INTERNATIONAL (2002) LTD из Израела. Делатност „Аутопревоз“ а.д. Чачак је подељена на: саобраћај, туризам и 
услуге. 

https://www.espreso.co.rs/tag/626201/rekonstrukcija-puta
https://www.espreso.co.rs/tag/626201/rekonstrukcija-puta
https://www.espreso.co.rs/tag/116791/pranjani


Број 9/2022   Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 4 

Данас, „Аутопревоз”, компанија са традицијом дугом 70 година, опслужује значајан број аутобуских линија 
задржавајући притом највиши могући ниво квалитета услуге коју пружа путницима. „Аутопревоз“ а.д. Чачак своје 
пословање заснива на поузданости и тачности распореда полазака, високом нивоу редовног одржавања возног 
парка и наравно, задовољству својих путника услугом коју им свакодневно пружају. 

Управа “Аутопревоз” на челу са директорком Душицом Стевановић-Лужанин се труди да како 
Горњомилановчанима тако и свим својим путницима обезбеди што квалитетнији и сигурнији превоз до жељених 
одредишта уз што већи комфор. Како би остварила ову намеру групација Кавим константно ради на 
осавремењивању свог возног парка, уводи нове градске и међуградске линије и прати савремене трендове у 
области јавног превоза.  

 Роберт Чех, извршни директор Бермилтон групе, за директно улагање у општину Горњи Милановац 
У месецу новембру 2020. године, Горњи Милановац ушао је у низ градова који је својим и становницима 

централне Србије, понудио нови концепт трговине и забаве уз подизање квалитета услуга. Сам град, уз Роберта 
Чеха, на челу Бермилтон групе добио је нови и за сада једини такав центар специјализованог садржаја као и 
професионалну услугу високог квалитета. 

Shop park, својим активностима, привукао је велики број гостију из целе земље, који  циљано долази на ову 
нову пословну тачку у граду. 

Овај изузетан тржни центар, чија је градња започета у марту 2020. године, по својим грађевинским и 
техничким карактеристикама, модерном и функционалном опремом, представља један од најсавременијих 
објеката ове намене у окружењу. О томе најбоље говори вредност изведених радова као и квалитет, величина и 
структура продајног простора. 

Отварање овог центра чини део реализације широке лепезе инвестиционих активности Роберта Чеха и 
Бермилтон групе које доприносе стабилном и убрзаном развоју Србије као и повећању квалитета стандарда живота 
грађана као и њихових породица. Због тога је завршетак овог и других пројеката, чија је реализација у току, као и 
оних чији почетак тек предстоји, представљати меру успешности нашег рада. Циљ је стварање правих вредности за 
клијенте уз сталну посвећеност унапређењу квалитета, иновативности, компетентности и профитабилности 
пословања. 

Милановчани имају прилику да пазаре у једном од 22 продајна објекта.  
У Shop park у Горњем Милановцу инвестирано је око 8 милиона евра и обезбеђено око 200 радних места. 
 

 Центар за социјални рад Горњи Милановац 
 
 Центар за социјални рад Горњи Милановац је основан 28. децембра 1972. године са основним задатком да 
изучава социјалне проблеме у локалној средини и предлаже мере за њихово решавање. Ова установа се временом 
развијала кроз послове истраживања, планирања, спровођења социјалних акција, решавања социјалних проблема 
појединаца и социјалних група, окупљања и координирања активности других социјалних партнера, креирања 
нових услуга. 
 Данас је, Центар за социјални рад кључна установа социјалне заштите која одлучује о остваривању права и 
коришћењу услуга појединцима и породицама којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања 
социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба.  
 Центар је носилац унапређења социјалне заштите на локалном нивоу, са акцентом на унапређење положаја 
осетљивих група, поштовања породичних вредности, друштвене солидарности и социјалне правде. 
 Успешност  Центра за социјални рад Горњи Милановац мери се са становишта циља, а он је у овој струци 
јасан: доступност услуга корисницима и стварање једнаких могућности за самосталан живот и социјалну 
укљученост. 
 

Гвозден Николић, новинар и власник продукције Глас Западне Србије, за допринос у медијском 
представљању и промоцији општине Горњи Милановац 

  
"Биће то као и увек приче из обичног света које заслужују бар тренутак пажње. То су сјајни, често поучни 

примери из живота нормалних и сасвим обичних људи, којих је, верујте, пуна Србија. И то је она права душевна, 
већинска, истинска Србија, увек то поновим, која постоји и која се неизмерно воли.“- каже Гвозден.  

Гвозден Николић, прва асоцијација ће бити НЕЋЕТЕ ВЕРОВАТИ, емисија која је освојила срца већине 
грађана Србије, а да није политика, црна хроника, већ причама из народа. 

Гвозден Николић рођен је у горњомилановачком селу Коштунићи. 
У свет медија ушао је деведесетих година, најпре као сниматељ ТВ Галаксија. 
Увек насмејан, природан и спонтан, а у западној Србији један од најпознатијих новинара са малих екрана. 
Власник је продукције Глас Западне Србије која покрива 20 општина тог дела земље. Оснивач регионалне 

новинске агенције РИНА.    
Добитник је Сретењског признања, које  традиционално  додељује  Председник  државе  поводом  Дана  

државносту Републике Србије, за допринос у јавним  делатностима, посебно у области  новинарства. 
Гвозден је неко ко негује дух села и обичног човека, човека из народа. 
Медијски је помогао и пропратио реконструкцију државног пута II реда, деоница Таково – Прањани и 

изградњу аеродрома Галовићи. 

https://www.youtube.com/watch?v=9-L1qWLyBHo
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У циљу очувања музичке потке нашег поднебља и древних, незаборавних нота у Прањанима, варошици на 
обронцима Сувобора организује се Сабор виолиниста Србије. 

Аутор ове манифестације је Гвозден Николић. 
 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

                             Број: 2-06-21/2021                ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
                    Марија Огњановић с.р. 

  
 
 

          5. 
 

На основу члана 2. Одлуке о установљавању награда и других признања општине Горњи Милановац („Службени 
гласник општине Горњи Милановац“, број 4/2015) и члана 67. Пословника о раду Скупштине општине Горњи 
Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013 и 19/2021), Комисија за кадровска, 
административна и мандатно имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац, на седници одржаној 
18. априла 2022. године, донела  је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

 I На свечаној седници Скупштине општине Горњи Милановац која ће се одржати поводом празника 
општине Горњи Милановац – 23. априла, дана када је у Такову 1815. године подигнут Други српски устанак, уручиће 
се општинске награде и друга признања и то: 
 

- 1  ЗЛАТНА MEДАЉА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ 
- 4  СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ 

 
 
 II Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 
 
 
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                        Број: 2-06-21/2022                                                                   Марија Огњановић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9-L1qWLyBHo
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          6. 
 

 

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

Горњи Милановац", бр. 17/2013 и 19/2021), Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетска 
питања Скупштине општине Горњи Милановац, на седници одржаној 18.04.2022. године, донела је   
 
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

I Списак добитника награда - Златних и Сребрних медаља „Таковски устанак“, објавити  
 
- у локалном листу "Чачански глас",  
- у огласним терминима „Стари Милановац“  
- на интернет порталу „ГМ-ПРЕСС“ 
- првом наредном броју „Службеног гласника општине Горњи Милановац“. 
- на званичном сајту Oпштине Горњи  Милановац. 

  
II  Решење о додељивању награда - Златних и Сребрних медаља „Таковски устанак“ у 2022. години, 

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

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                        Број: 2-06-21/2022                                                                   Марија Огњановић с.р. 
 

          7. 
 

На основу члана 5. став 2. Одлуке о установљењу награда и других признања општине Горњи Милановац 
(„Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 4/2015) и члана 67. Пословника о раду Скупштине општине 
Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013), Комисија за кадровска, 
администартивна и мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац на седници одржаној 
18.04.2022. године донела је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

I 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 прибивалишта односно добитника; датум и место; име и презиме и функција лица 
које потписује Повељу. 

 
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                        Број: 2-06-21/2022                                                                   Марија Огњановић с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац 

Администрација: Одељење за општу управу и послове органа општине Општинске управе Горњи Милановац, 

Одговорни уредник: Председник Општинског већа општине Горњи Милановац, 

Рачун за претплату: Приход општинских органа управе Горњи Милановац, бр. 840-742351843-94 

Службени гласник општине Горњи Милановац уписан је у Регистар јавних гласила 

Решењем Министарства правде и локалне самоуправе број 651-01-255/2001-09 


