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С А Д Р Ж А Ј 

Решење о образовању радних група за израду Нацрта Програма развоја општине 
Г.Милановац за период 2008.2012. године 
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ж) преглед земљишта на подручју општине Г.Милановац по категоријама 
коришћења 

з) преглед броја незапослених према подацима НСЗ 2008.год. 

3. Нормативна акта 

II ИНФРАСТРУКТУРА 

1. Инвестиције 

2. Финансирање општине 
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9. Информациони систем
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в) средње образовање 
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2. Здравствена заштита становника 

3. Социјална заштита 
а) Центар за социјални рад 
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5. Култура 
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VI ПРОГРАМ РАЗВОЈА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 
У ОПШТИНИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1. Месне заједнице на подручју општине Г.Милановац 

2. Месна заједница Горњи Милановац 

VII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

VIII МЕЂУОПШТИНСКА САРАДЊА
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I УВОД 

На основу члана 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС",  129/07),  члана  15.  став  1.  тачка  1.  и члана  32.  став  1.  тачка  5. Статута  општине 
Горњи Милановац  ("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.20/08),  Скупштина  општине Горњи 
Милановац, на седници одржаној ______2009.године, 

д о н о с и 

ПРОГРАМ  РАЗВОЈА 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ЗА ПЕРИОД 20092013. ГОДИНЕ 

Решењем  Општинског  већа  општине  Горњи  Милановац  бр.306911/08 
формиране  су  радне  групе  за  израду Програма развоја  општине Горњи Милановац за 
период  2008.2012.  године.  Радне  групе,  које  су  сачињавали  представници  органа 
локалне самоуправе, јавних предузећа и установа и свих месних заједница доставиле су 
попис  актуелних  програма  и  планова  за  реализацију  у  наредном  четворогодишњем 
периоду. 

Приликом израде Програма развоја  за  период  20092013.  коришћени  су,  поред 
достављених планова и програма и сви постојећи планови, започете активности, као и 
већ донете студије и пројекти из појединих области. 

Многи предложени пројекти и  активности за наредни четворогодишњи период 
немају  финансијску  подршку,  али  се  рачуна  на  додатна  финансијска  средства, 
првенствено  средства  буџета  општине  и  Републике,  средства  НИПа,  средства 
самодоприноса,  лично  учешће  грађана,  донације,  поклоне,  кредите  и  др.,  тако  да 
планови нису списак жеља већ реалних потреба за решавање истих. 

Програм развоја општине Горњи Милановац 20092013.године, остаје отворен за 
сва актуелна питања која се покрену и за која се обезбеде средства. На његовом самом 
почетку  дат  је  табеларни  преглед  са  основним  показатељима  и  подацима  који 
представљају полазну основу за планирање и реализацију Програма.
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Општинско  веће  Општине  Горњи  Милановац,  на  основу  члана  46.  Закона  о 

локалној самоуправи  („Сл.гл.РС“,бр.129/07) на седници одржаној 6.  јуна 2008.  године 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању радних група за израду Нацрта програма развоја општине 

Г.Миланова за период 20082012. година. 

I 
ОБРАЗУЈУ  СЕ  радне  групе  за  израду  Нацрта  програма  развоја  општине 

Г.Милановац за период 20082012. година у саставу и то: 

Област комуналне инфраструктуре 

1.  Јовица Царевић, директор ЈП за путеве општине Г.Милановац, 
2.  Снежана Смиљанић, директор ЈП за изградњу општине Г.Милановац, 
3.  Директор ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац 
4.  Радоман Љубојевић, одборник Скупштине општине 
5.  Радојица Савић, секретар Савета МЗ Горњи Милановац, 
6.  Начелник Одељења за послове месних заједница, друштвених организација и 

удружења грађана 
7.  Председници савета Месних заједница на подручју општине 
8.  Драган Пашић из Г.Милановца 

Област образовања и културе 

1.  Зорица Тиосављевић, начелник Одељења за друштвене делатности 
2.  Љиљана Челиковић, члан Општинског већа, 
3.  Алекса Гагић, члан Општинског већа, 
4.  Директор Културног центра, 
5.  Директор Музеја рудничкотаковског краја 
6.  Директор ДУ „Сунце“ 
7.  Директор Библиотеке 
8.  Весна Банашевић, дипл. правник 

Област примарне здравствене заштите и социјалне заштите 

1. Зорица Тиосављевић, начелник Одељења за друштвене делатности 
2.Др Сања Пејовић, одборник СО 
3.Др Драгица Топаловић, одборник СО 
4.Директор Дома здравља 
5.Директор Центра за социјални рад 
6.Радош Раковић, члан Општинског већа 

Област урбанистичког и просторног планирања 
1.  Драган Ђорђевић, заменик председника СО 
2.  Радослав Топаловић, члан Општинског већа 
3.  Милета Вуловић, директор РГЗ – Служба за катастар непокретности 
4.  Начелник Одељења за урбанизам и комунално стамбене послове 
5.  Начелник Одељења за имовинско правне послове.
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Финансијска област и национални инвестициони план 

1.  Томислав Јоксић, начелник Одељења за привреду и финансије 
2.  Горица Петровић, начелник Пореског одељења 
3.  Радован Дрињаковић, одборник СО 

Област  развоја  пољопривреде,  уређења  пољопривредног  земљишта  и  развоја 
задругарства 

1.  Ана Теодосијевић, члан Општинског већа 
2.  Драгољуб Михаиловић, члан Општинског већа 
3.  Александра Јаковљевић, члан Општинског већа 
4.  Милена Рајичић, радник Општинске управе 
5.  Милка Недељковић, координатор подручне  јединице Регионалног центра за 

рурални развој села 

Област спорта и физичке културе 

1.  Драшко Јаснић, вд. директора ЈП „Спортско рекреативни центар“ 
2.  Директор Установе у области физичке културе 
3.  Дмитар Радоњић, професор 

Област развоја и унапређења туризма, угоститељства, занатства и трговине 

1.  Душко Димитријевић, члан Општинског већа, 
2.  Директор Туристичке организације 
3.  Срђан Милићевић, одборник СО 
4.  Ивана Адамовић, радник Општинске управе 

Област заштите животне средине 

1.Невена Обрадовић, радник Општинске управе 
2.Зорица Толић, радник Општинске управе 
3.Начелник Одељења за инспекцијске послове 

II 
За  координатора  радних  група  именује  се  Милисав  Мирковић,  заменик 

председника Општине Горњи Милановац. 

III 
Задатак радних група је да у оквиру својих области припреме и израде текст 

Нацрта програма развоја из те области и исте доставе координатору радних група. 

IV 
Рок за израду текста Нацрта програма развоја је 15. септембар 2008. године. 

V 
Ово решење објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац.
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ПРЕГЛЕД 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

1. БЕЛО ПОЉЕ  34. КРИВА РЕКА 
2. БЕРШИЋИ  35. ЛЕУШИЋИ 
3. БОГДАНИЦА  36. ЛИПОВАЦ 
4. БОЉКОВЦИ  37. ЛОЗАЊ 
5. БРАЈИЋИ  38. ЛОЧЕВЦИ 
6. БРЂАНИ  39. ЛУЊЕВИЦА 
7. БРЕЗНА  40. ЉЕВАЈА 
8. БРЕЗОВИЦА  41. ЉУТОВНИЦА 
9. БРУСНИЦА  42. МАЈДАН 
10. ВАРНИЦЕ  43. МУТАЊ 
11. ВЕЛЕРЕЧ  44. НАКУЧАНИ 
12. ВРАЋЕВШНИЦА  45. НЕВАДЕ 
13. ВРНЧАНИ  46. ОЗРЕМ 
14. ГОЈНА ГОРА  47. ПОЛОМ 
15. ГОРЊА ВРБАВА  48. ПРАЊАНИ 
16. ГОРЊА ЦРНУЋА  49. ПРЊАВОР 
17. ГОРЊИ БАЊАНИ  50. РЕЉИНЦИ 
18. ГОРЊИ БРАНЕТИЋИ  51. РУДНИК 
19. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  52. РУЧИЋИ 
20. ГРАБОВИЦА  53. СВРАЧКОВЦИ 
21. ДАВИДОВИЦА  54. СЕМЕДРАЖ 
22. ДОЊА ВРБАВА  55. СИНОШЕВИЋИ 
23. ДОЊА ЦРНУЋА  56. СРЕЗОЈЕВЦИ 
24. ДОЊИ БРАНЕТИЋИ  57. ТАКОВО 
25. ДРАГОЉ  58. ТЕОЧИН 
26. ДРЕНОВА  59. ТРУДЕЉ 
27. ДРУЖЕТИЋИ  60. УГРИНОВЦИ 
28. ЗАГРАЂЕ  61. ЦЕРОВА 
29. ЈАБЛАНИЦА  62. ШАРАНИ 
30. КАЛИМАНИЋИ  63. ШИЛОПАЈ 
31. КАМЕНИЦА 
32. КЛАТИЧЕВО 
33. КОШТУНИЋИ 

ПРЕГЛЕД 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА СА БРОЈЕМ СТАНОВНИКА, ДОМАЋИНСТАВА, БИРАЧА 

ПОВРШИНОМ  И НАДМОРСКОМ ВИСИНОМ И УДАЉЕНОСТИ ОД ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА 

Ред 
бр. 

Насељено место  Број 
стан. 

Број 
домаћ. 

Број 
бирача 

Укупна 
површина 

у ха 

Надморска 
висина 

Удаљено 
ст од 

Г.М. /км 
1.  БЕЛО ПОЉЕ  251  75  191  1066  766725  18 
2.  БЕРШИЋИ  363  129  247  1018  665366  15 
3.  БОГДАНИЦА  322  103  248  2775  915457  46 
4.  БОЉКОВЦИ  494  196  370  2075  459280  30 
5.  БРАЈИЋИ  64  30  58  930  864839  30 
6.  БРЂАНИ  1.253  391  946  2023  357246  12 
7.  БРЕЗНА  222  81  160  1140  668404  20
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8.  БРЕЗОВИЦА  127  36  91  375  705534  16 
9  БРУСНИЦА  *691  208  2.136  1641  601382  2 
10.  ВАРНИЦЕ  151  54  104  706  700380  22 
11.  ВЕЛЕРЕЧ  *644  190  1.397  1172  522417  3 
12.  ВРАЋЕВШНИЦА  157  51  152  16  506325  18 
13.  ВРНЧАНИ  384  128  308  984  461451  14 
14.  ГОЈНА ГОРА  741  246  539  2970  794361  47 
15.  ГОРЊА ВРБАВА  147  57  122  895  721502  12 
16.  ГОРЊА ЦРНУЋА  239  86  175  1432  797552  27 
17.  ГОРЊИ БАЊАНИ  232  65  185  758  732642  22 
18  ГОРЊИ 

БРАНЕТИЋИ 
590  199  446  1897  742453  23 

19.  ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

25.257  8.076  17.831  1631  332299   

20.  ГРАБОВИЦА  *496  154  722  1323  721382  2 
21.  ДАВИДОВИЦА  91  47  69  570  407323  17 
22.  ДОЊА ВРБАВА  675  189  480  1391  881383  16 
23.  ДОЊА ЦРНУЋА  326  91  250  898  681346  20 
24.  ДОЊИ БРАНЕТИЋИ  134  65  94  639  620508  19 
25.  ДРАГОЉ  368  132  216  1166  450200  35 
26.  ДРЕНОВА  267  110  231  1322  635378  15 
27.  ДРУЖЕТИЋИ  720  229  540  3089  752407  40 
28.  ЗАГРАЂЕ  500  163  384  1762  684468  18 
29.  ЈАБЛАНИЦА  340  118  278  1437  735330  6 
30.  КАЛИМАНИЋИ  182  62  137  502  475450  8 
31.  КАМЕНИЦА  49  18  29  75  752654  43 
32.  КЛАТИЧЕВО  284  92  222  743  554450  7 
33.  КОШТУНИЋИ  666  241  472  4736  787387  34 
34.  КРИВА РЕКА  99  58  75  1026  512347  14 
35.  ЛЕУШИЋИ  181  68  116  825  646410  32 
36.  ЛИПОВАЦ  303  97  243  873  629318  20 
37.  ЛОЗАЊ  342  120  275  904  564404  18 
38.  ЛОЧЕВЦИ  91  37  62  354  453356  12 
39.  ЛУЊЕВИЦА  *530  171  682  1220  857299  5 
40.  ЉЕВАЈА  120  44  89  456  484466  13 
41.  ЉУТОВНИЦА  190  67  162  671  522482  8 
42.  МАЈДАН  518  166  408  3358  1098503  7 
43.  МУТАЊ  104  42  64  677  503444  9 
44.  НАКУЧАНИ  123  46  71  662  552462  9 
45.  НЕВАДЕ  *606  190  1.104  888  600320  3 
46.  ОЗРЕМ  346  138  250  1161  605407  18 
47.  ПОЛОМ  254  85  222  1615  848536  25 
48.  ПРАЊАНИ  1.827  597  1.267  4087  584349  36 
49.  ПРЊАВОР  108  34  75  816  564393  23 
50.  РЕЉИНЦИ  247  87  197  740  460420  20 
51.  РУДНИК  1.767  607  1.413  2336  1032420  15 
52.  РУЧИЋИ  146  67  101  979  512374  18 
53.  СВРАЧКОВЦИ  493  166  402  1451  909509  5 
54.  СЕМЕДРАЖ  263  77  212  1226  506325  5 
55.  СИНОШЕВИЋИ  196  64  151  401  523383  13 
56.  СРЕЗОЈЕВЦИ  433  148  280  2502  683395  26 
57.  ТАКОВО  496  157  400  1153  523366  10 
58.  ТЕОЧИН  690  205  506  2026  784436  25 
59.  ТРУДЕЉ  423  144  305  1720  600250  30 
60.  УГРИНОВЦИ  489  163  372  1721  541431  22
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61.  ЦЕРОВА  112  48  96  556  491323  18 
62.  ШАРАНИ  361  140  216  1381  561502  13 
63.  ШИЛОПАЈ  133  59  115  699  552405  15 

У К УП Н О:  49.422  16.204  39761  83614 

* Број становника у приградским месним заједницама ван ГУПа. 

ПРЕГЛЕД 
ПОДАТАКА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА РОЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У ПЕРИОДУ 2000 
2008.ГОДИНА 

Година  Број рођених  Број склопљених бракова  Број умрлих 
2000.  472  261  654 
2001.  463  260  611 
2002.  473  255  644 
2003.  447  241  635 
2004.  450  245  708 
2005.  394  243  722 
2006.  420  234  712 
2007.  359  253  685 
2008.  408  228  640 
Укупно  3.886  2.220  6.011 

БРОЈ УЧЕНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У 2008/2009. ГОДИНИ 

red 
. 
br. 

НАЗИВ  ШКОЛЕ  У Ч Е Н И Ц И  П О  Р А З Р Е Д И М А  УКУП. 

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

I  II  III  IV  IIV  V  VI  VII  VIII  VVIII 

I  ОШ "КРАЉА АЛЕКСАНДРА I " 
Г.МИЛАНОВАЦ 

114  113  100  103  430  113  118  113  108  452  882 

1. Матична школа  96  89  90  90  365  104  105  94  96  399  764 
2. Издвојено одељење у Брђанима  10  11  9  9  39  7  13  18  8  46  85 
3. Издвојено одељење у 
Јабланици  2  3  1  2  8  0  8 
4. Издвојено одељење у 
Луњевици  2  4  0  0  6  0  6 
5. Издвојено одељење у 
Семедржи  3  1  0  1  5  0  5 
6. Специјално одељење у Г.М.  1  5  0  1  7  2  0  1  4  7  14 

II 
ОШ "МОМЧИЛО 
НАСТАСИЈЕВИЋ " 
Г.МИЛАНОВАЦ 

63  59  65  54  241  63  68  59  78  268  509 

III  ОШ "СВЕТИ САВА" ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

59  71  59  56  245  77  81  85  82  325  570 

IV  ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

71  73  63  78  285  73  73  92  75  313  598
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1. Матична школа  59  57  48  59  223  58  61  68  61  248  471 
2. Издвојено одељење 
Врађевшница  9  7  6  4  26  15  12  24  14  65  91 
3. Издвојено одељење Горња 
Црнућа  0  0  1  1  2  2 
4. Издвојено одељење Бело Поље  0  0 
5. Издвојено одељење Доња 
Врбава  1  2  0  6  9  9 
6. Издвојено одељење Горња 
Врбава  1  1  2  1  5  5 
7. Издвојено одељење 
Сврачковци  1  4  4  6  15  15 
8. Издвојено одељење Мајдан  0  2  2  1  5  5 
9. Издвојено одељење Мутањ  0 

V  ОШ "ИВО АНДРИЋ" ПРАЊАНИ  30  45  26  34  135  43  42  47  50  182  317 
1. Матична школа  14  16  14  12  56  24  24  23  37  108  164 
2. Издвојено одељење Каменица  3  4  2  7  16  13  15  20  9  57  73 
3. Издвојено одељење Брезна  1  2  3  3  9  6  3  4  4  17  26 
4. Издвојено одељење Катрићи  0  3  0  1  4  4 
5. Издвојено одељење Богданица  4  6  3  3  16  16 
6. Издвојено одељење Гојна Гора  3  0  1  1  5  5 
7. Издвојено одељење Срезојевци  2  0  1  3  6  6 
8. Издвојено одељење Теочин  1  5  0  1  7  7 
9. Издвојено одељење Коштунићи  2  9  2  3  16  16 
10.Издвојено одељење Брајићи  0 

VI  ОШ "АРСЕНИЈЕ ЛОМА " РУДНИК  29  30  40  29  128  26  36  35  38  135  263 
1. Матична школа  15  16  17  18  66  17  30  29  30  106  172 
2. Издвојено одељење Угриновци  8  5  11  6  30  9  6  6  8  29  59 
3. Издвојено одељење Заграђе  3  1  4  2  10  10 
4. Издвојено одељење Варнице  1  1  3  1  6  6 
5. Издвојено одељење Драгољ  1  3  3  1  8  8 
6. Издвојено одељење Трудељ  1  4  2  1  8  8 

VIII 
ОШ "ТАКОВСКИ УСТАНАК" 
ТАКОВО  21  27  21  33  102  32  30  40  35  137  239 
1. Матична школа  3  4  5  10  22  23  22  25  25  95  117 
2. Издвојено одељење Полом  1  0  2  0  3  0  3 
3. Издвојено одељење Г.Бањани  4  9  1  14  28  5  7  7  7  26  54 
4. Издвојено одељење Лозањ  0  0  0  2  2  2 
5. Издвојено одељење Бершићи  0  3  2  0  5  5 
6. Издвојено одељење Савинац  2  0  3  0  5  5 
7. Издвојено одељење Клатичево  1  6  1  1  9  9 
8. Издвојено одељење Љутовница  0  0 
9. Издвојено одељење Бољковци  7  0  2  2  11  4  1  8  3  16  27 
10.Издвојено одељење Врнчани  2  0  2  2  6  6 
11.Издвојено одељење Шилопај  0  0 
12.Издвојено одељење Доњи 
Бранетићи  0  0 
13.Издвојено одељење Горњи 
Бранетићи  1  5  3  2  11  11 

С В Е Г А:  387  418  374  387 
156 
6  427  448  471  466 

181 
2  3378
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БРОЈ УЧЕНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У 2008/2009. ГОДИНИ 

Ред.бр.  НАЗИВ ШКОЛЕ  Број ученика по разредима 

I  II  III  IV  Свега IIV 

I 
Гимназија "Таковски устанак" Горњи Милановац 

79  106  95  102  412 

1  Општи смер  60  106  95  102  363 
2  Природноматематички смер  19  0  0  0  19 
3  Друштвенојезички смер  30  0  0  0  30 

II 
ЕТШ "Књаз Милош" Горњи Милановац 

141  129  138  109  517 

1  Економски техничар  30  27  58  57  172 
2  Финансијски техничар  31  26  28  29  114 
3  Финансијски администратор оглед  24  24  24  23  95 
4  Комерцијалиста  оглед. одељење  24  24  0  0  48 
5  Трговина, угоститељство и туризам  III  32  28  28  0  88 

III 
ТШ "Јован Жујовић" Горњи Милановац 

192  167  129  88  576 

1  Маш. тех. за компј. конструисање  30  31  26  30  117 
2  Аутомеханичаринсталатер  33  23  22  0  78 
3  Бравар  0  0  0  0  0 
4  Машинбравар  0  0  0  0  0 
5  Инсталатер  0  0  0  0  0 
6  Електротехничар рачунара  33  30  29  30  122 
7  Електромех. за машине и опрему  32  26  23  0  81 
8  Техничар за биотехнологију  30  35  16  28  109 
9  Произвођач прех. производа  34  22  13  0  69 
10  Машински техничар  0  0  0  0  0 
11  Електром. за тер. и расх уређ.  0  0  0  0  0 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА:  412  402  362  299  1505
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ПРЕГЛЕД 
БРОЈА СТУДЕНАТА ПРИМАЛАЦА ОПШТИНСКЕ СТИПЕНДИЈЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2008/09.ГОДИНЕ (ПО ВИШИМ И ВИСОКИМ ШКОЛАМА, 
ФАКУЛТЕТИМА И ГОДИНИ СТУДИЈА) 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ  II 
год 

III
год 

IV
год. 

V 
год 

VI
год 

апсолвент 
студија 

пос.дипл 
студије 

1.  Виша техничкотекстилна школа  1 
2.  Виша школа за менаџмент  1 
3.  Виша школа за енглески језик  1 
4.  Висока школа струковних студија  

Београдска политехничка 
1  10  4 

5.  Висока школа струковних студија  
Београдска пословна школа 

11  7  7 

6.  Висока школа струковних студија 
за васпитаче 

3  1 

7.  Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача 

1 

8.  Висока школа струковних студија 
за информационе и комуникационе 
технологије 

2  1  1 

9.  Висока школа технолошких 
струковних студија 

1  4 

10.  Висока грађевинскогеодетска 
школа струковних студија 

1 

11.  Висока железничка школа 
струковних студија 

1 

12.  Висока здравствена школа 
струковних студија 

1  4 

13.  Висока инжињерска школа 
струковних студија 

2 

14.  Висока медицинска школа 
струковних студија 

2  2  1 

15.  Висока пољопривредно 
прехрамбена школа струковних 
студија 

1 

16.  Висока техничка школа струковних 
студија 

17  20  27 

17.  Висока туристичка школа 
струковних студија 

4  1 

18.  Висока хотелијерска школа 
струковних студија 

2  1 

19.  Висока школа за спорт  2  1 
20.  Висока текстилна струковна школа 

за дизајн, технологију и менаџмент 
1 

21.  Висока текстилна струковна школа  1 
22.  Висока пословна техничка школа 

струковних студија 
1 

23.  Висока пословна школа  
Мегатренд струковне студије 

1
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24.  Висока пословна школа 

струковних студија 
2  4  2 

25.  Висока пословна школа  1 
26.  Агрономски факултет  2  2  5  2 
27.  Академија лепих уметности  1 
28.  Академија СПЦ за уметност и 

консервацију 
1 

29.  Академија уметности БК  1 
30.  Архитектонски факултет  3 
31.  Београдска банкарска академија  1 
32.  Биолошки факултет  1  1  1 
33.  Географски факултет  2  1  5  4 
34.  Геоекономски факултет  2  1 
35.  Грађевински факултет  6  2  1 
36.  Електронски факултет  1 
37.  Електротехнички факултет  1  1 
38.  Економски факултет  25  27  11  9 
39.  Криминалистичкополицијска 

академија 
1 

40.  Математички факултет  1  1  1 
41.  Машински факултет  19  4  6  5  5  2 
42.  Медицински факултет  5  4  2  3  5  5 
43.  Мегатренд  4  2  4 
44.  Педагошки факултет  1 
45.  Пољопривредни факултет  5  2  1 
46.  Пословни факултет  1  1  1 
47.  Правни факултет  4  8  4  6  1 
48.  Природно математички факултет  3  5  5  5 
49.  Рударскогеолошки факултет  1 
50.  Саобраћајни факултет  2  4  3  2 
51.  Стоматолошки факултет  1  2  1  2  1 
52.  Технички факултет  10  7  15  4  6 
53.  Технолошкометалуршки факултет  1  1  5  5  2 
54.  Учитељки факултет  6  1  7  7 
55.  Универзитет "Сингидунум"  1 
56.  Хемијски факултет  1 
57.  Шумарски факултет  1  5  4  5 
58.  Факултет за уметност и дизајн  2 
59.  Факултет за услужни бизнис  12  5  1 
60.  Факултет за физичку хемију  1 
61.  Факултет информационих 

технологија 
1 

62.  Факултет ликовне уметности  1 
63.  Факултет ликовних умјетности 

Цетиње 
1 

64.  Факултет примењених уметности  1 
65.  Факултет музичке уметности  1 
66.  Факултет оргнаизационих наука  3  4  4 
67.  Факултет политичких наука  1  2  5  2  1 
68.  Факултет спорта и физичког 

васпитања 
1  3  2 

69.  Факултет физичке културе  1 
70.  Факултет безбедности  5  1 
71.  Факултет техничких наука  2  2  1 
72.  Фармацеутски факултет  1  2  2  2
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73.  ФАСПЕР (дефектолошки)  1 
74.  Факултет за специјалну едукацију и 

рехалибитацију 
4  3  2  3  1 

75.  Филолошки факултет  8  10  9  7  1 
76.  Филолошко уметнички факултет  4  3  5 
77.  Филозофки факултет  9  3  9  4 
78.  Факултет за грађевински 

менаџмент 
1 

79.  Факултет за менаџмент у спорту  1 
80.  Факултет за менаџмент  4 
81.  Факултет за европски бизнис и 

маркетинг 
1 

82.  Факултет за трговину и банкарство 
"ЈиД" Карић" 

1  1 

83.  Факултет за банкарство, осигурање 
и финансије 

1 

84.  Факултет за економију, финансије 
и администрацију 

2 

85.  Факултет за медије и комуникације  2 
86.  Факултет за образовање 

дипл.правника и дипл.економиста 
за спољну трговину 

1  1 

87.  Факултет ветеринарске медицине  1  1  1 
88.  Факултет драмских уметности  1  1 

С В Е Г А :  192  199  134  28  5  135  12 

У К У П Н О : 705
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ЗЕМЉИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ПО КАТЕГОРИЈАМА 

КОРИШЋЕЊА 

Укупно 
(2+10 +11) 

Пољопривредно земљиште 

Шуме 

Неплодно и остало 
свега 

пољ.(3+8+9) 
обрадиво 

пашњаци  трстици.баре 
рибњаци 

свега 
4 до 7 

оранице и баште  воће  виногради  ливаде 

а  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Г.МИЛАНОВАЦ  83614  51583  39353  19324  6137  71  13821  12230    28322  3709 
БЕЛО ПОЉЕ  1066  598  561  374  64  1  122  37    440  29 
БЕРШИЋИ  1018  659  517  275  68  0  172  142    319  40 
БОГДАНИЦА  2755  1950  521  137  75    309  1429    566  237 
БОЉКОВЦИ  2076  1285  1069  529  210  4  326  217    720  70 
БРАЈИЋИ  930  421  306  115  31    160  115    481  28 
БРЂАНИ  2023  1182  1022  699  196  3  124  160    709  131 
БРЕЗНА  1140  807  564  277  77    210  244    297  35 
БРЕЗОВИЦА  375  240  206  122  30  1  53  34    121  15 
БРУСНИЦА  1641  595  442  240  60  0  142  153    838  207 
ВАРНИЦЕ  706  471  325  188  56  2  79  147    211  24 
ВЕЛЕРЕЧ  1171  645  509  193  45    270  137    425  101 
ВРАЋЕВШНИЦА  16  10  10  6  2    2  1    0  6 
ВРНЧАНИ  984  794  716  375  63  0  278  78    154  36 
ГОЈНА ГОРА  2970  1586  1216  518  264    434  371    1277  107 
ГОРЊА ВРБАВА  896  520  398  234  54  1  110  121    345  31 
ГОРЊА ЦРНУЋА  1432  958  802  360  186  5  251  156    436  37 
ГОРЊИ БАЊАНИ  758  470  358  203  55    29  114    257  30 
ГОРЊИ 
БРАНЕТИЋИ 

1897  1421  1138  582  184  1  372  284    414  61 

ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

1631  33  23  17  1    4  10    5  1584 

ГРАБОВИЦА  1313  795  635  274  60  0  301  160    446  72 
ДАВИДОВИЦА  570  363  258  125  51  1  82  106    186  21 
ДОЊА ВРБАВА  1391  999  777  397  108  4  268  222    341  51 
ДОЊА ЦРНУЋА  898  572  456  288  101  4  62  117    275  50 
ДОЊИ 
БРАНЕТИЋИ 

638  453  395  232  47    117  58    167  19 

ДРАГОЉ  1166  857  700  468  107  8  117  157    262  47 
ДРЕНОВА  1322  820  651  321  99  0  230  169    463  39 
ДРУЖЕТИЋИ  3079  1890  1116  378  187    551  774    1075  114 
ЗАГРАЂЕ  1762  1091  889  484  164  3  238  203    604  67 
ЈАБЛАНИЦА  1437  1012  850  392  68    389  162    373  52 
КАЛИМАНИЋИ  502  412  382  142  92  0  148  29    68  23 
КАМЕНИЦА  75  60  40  13  2    25  20    13  2 
КЛАТИЧЕВО  743  549  484  218  83  0  183  65    162  33 
КОШТУНИЋИ  4736  2344  1258  428  199    631  1086    2260  132 
КРИВА РЕКА  1026  542  383  188  61  0  134  159    435  48 
ЛЕУШИЋИ  825  567  418  169  54    194  149    227  21 
ЛИПОВАЦ  873  579  555  306  102  5  142  24    253  40 
ЛОЗАЊ  904  680  605  379  105    120  75    195  29 
ЛОЧЕВЦИ  354  263  234  86  42  0  106  28    76  16 
ЛУЊЕВИЦА  1220  705  604  310  72  0  222  101    399  116 
ЉЕВАЈА  466  338  295  127  32  0  136  43    114  14 
ЉУТОВНИЦА  672  474  396  163  48    185  78    166  31 
МАЈДАН  3358  1660  1238  502  158  1  576  422    1553  144 
МУТАЊ  677  431  343  156  67  2  117  88    230  17 
НАКУЧАНИ  662  420  331  176  46    109  88    212  30 
НЕВАДЕ  888  439  308  137  25  0  146  131    385  64 
ОЗРЕМ  1161  866  764  378  92  0  293  102    247  48 
ПОЛОМ  1615  841  650  283  75    291  192    732  42 
ПРАЊАНИ  4087  2725  2362  1014  477  2  869  362    1169  195 
ПРЊАВОР  816  318  254  168  53  4  30  64    464  34 
РЕЉИНЦИ  740  454  362  191  68  1  102  92    248  38 
РУДНИК  2336  1270  929  452  123  1  353  341    950  117 
РУЧИЋИ  979  664  556  262  79  1  214  109    279  35 
СВРАЧКОВЦИ  1451  731  468  252  90  1  125  263    650  70 
СЕМЕДРАЖ  1226  803  383  239  80  0  64  420    360  62 
СИНОШЕВИЋИ  401  280  255  146  29  0  79  25    107  15 
СРЕЗОЈЕВЦИ  2502  1342  977  394  136  0  446  365    1099  61 
ТАКОВО  1153  678  609  351  102  1  155  69    425  50 
ТЕОЧИН  2026  1529  1224  636  213    374  305    436  60 
ТРУДЕЉ  1720  1148  791  459  135  6  191  357    513  58 
УГРИНОВЦИ  1721  981  736  438  121  5  172  245    665  75 
ЦЕРОВА  556  386  310  141  57  1  110  77    151  19 
ШАРАНИ  1381  634  535  312  84  0  139  99    694  54
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П Р Е Г Л Е Д 

БРОЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО ЗАНИМАЊИМА, ДУЖИНИ ЧЕКАЊА НА 
ЗАПОСЛЕЊЕ И ПОЛУ 

ПОДАЦИ НСЗ  ОКТОБАР 2008.ГОДИНE 

Занимање  Укупно  прво зап.  до 1 год.  12 год.  23 год.  35 год.  58 год.  810 год.  преко 10 
год. 

назив  св.  ж.  св.  ж.  св.  ж.  св.  ж.  св.  ж.  св.  ж.  св.  ж.  св.  ж.  св.  ж. 
за I  ССС  974  436  268  149  187  73  320  153  132  61  151  76  102  39  24  7  58  27 
за II  ССС  301  201  54  35  59  38  95  62  44  32  58  43  29  15  3  2  13  9 
за III  ССС  1.01 

2 
473  264  134  247  98  368  199  143  65  126  55  77  31  29  11  22  14 

за IV ССС  936  652  289  206  191  120  246  178  139  87  172  119  108  82  24  19  56  47 
за V  ССС  32  7      4    12  3  6  2  4  1  3  1  1    2   
за VI1 ССС  138  83  69  45  41  19  38  26  21  13  24  17  8  5  2  1  4  2 
за VI2 ССС                                     
за VII1ССС  149  88  78  53  65  40  49  32  15  7  15  8  4  1  1       
за VII2ССС  1            1                       
за VIII  ССС                                   
УКУПНО ЗА 
НЕСТРУЧНЕ 

1275  637  322  184  246  111  415  215  176  93  209  119  131  54  27  9  71  36 

УКУПНО ЗА 
СТРУЧНЕ 

2268  1303  700  438  548  277  714  438  324  174  341  200  200  120  57  31  84  63 

СВЕГА:  3543  1940  1022  622  794  388  1129  653  500  267  550  319  331  174  84  40  155  99 

НОРМАТИВНА АКТА 

 Програм развоја општине Горњи Милановац за период 2009.2013.год. 
 Генерални план Горњег Милановца, 
 урбанистички планови 
 Буџет општине Горњи Милановац и завршни рачун 
 Статут општине Горњи Милановац, 
 Пословник  Скупштине општине и Општинског већа 
 Одлука о Општинском већу општине Горњи Милановац, 
 Одлука о Општинској управи општине Горњи Милановац, 
 Одлука о образовању месних заједница, 
 Статути месних заједница, 
 Одлука о мерилима за утврђивање закупнина и накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, 
 Одлука о накнадама  за коришћење и заузеће грађевинског земљишта, 
 Одлука о сахрањивању и гробљима на територији општине Горњи Милановац 
 Одлука о комуналној хигијени на територији општине Г.Милановац, 
 Одлука о комуналним делатностима на територији општине Г.Милановац, 
 Одлука о организацији и начину обављања  јавног превоза на територији општине 
Г.Милановац, 
 Одлука о превозу ученика  основних и средњих школа и запослених у основним и 
средњим школама на територији општине Г.Милановац, 
 Одлука о увођењу самодоприноса 
 Одлука о локалним администаративним таксама, 
 Одлука о приступању изради Едиције "Лексикон градова Србије", 
 Одлука о оснивању Службе буџетске инспекције и ревизије буџетских средстава за 
спровођење инспекцијског надзора.
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II ИНФРАСТРУКТУРА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 изградња стамбених зграда у насељу "Ивице", 
 адаптација Дома културе у Горњем Милановацу, 
 изградња фискултурне сале при ОШ "Иво Андрић" Прањани, 
 изградња фискултурне сале при ОШ "Арсеније Лома" Рудник, 
 изградња Геронтолошког центра, 
 довршетак анекса Спортске хале у Г.Милановцу, 
 изградња бране "Сврачково" на Рзаву (заједничка инвестиција ЈП "Рзав", општине 
Ариље,  Пожега,  Лучани,  Чачак  и  Горњи  Милановац  уз  финансирање  буџета 
Републике Србије и Електропривреде) 
 реконструкција Милошевог конака у Г.Црнући, 
 реконструкција Музеја у Такову, 
 реконструкција  изградња дворца  у Такову (уз финансијско учешће Републике), 
 уређење фасаде на згради Гимназије "Таковски устанак" у г.Милановцу, 
 активности на реконструкцији главне улице у Г.Милановцу, 
 реновирање зграде Општинске управе, 
 изградња Дечјег вртића у Прањанима, 
 одржавање постојећих објеката. 

ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНЕ 

Средства буџета јединица локалне самоуправе обезбеђују се из следећих врста 
прихода: 

1. изворни приходи, 
2. уступљени приходи, 
3. трансфери, 
4. средства Националног инвестиционог плана, 
5. примања по основу задуживања ( кредити). 

Изворни приходи 
1.  порез на имовину, 
2.  локалне административне таксе, 
3.  локалне комуналне таксе, 
4.  боравишна такса, 
5.  накнада за коришћење грађевинског земљишта, 
6.  накнада за уређивање грађевинског земљишта, 
7.  приходи по основу самодоприноса, 
8.  накнада за заштиту и унапређење животне средине, 
9.  приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и приходи 

од других концесионих послова, 
10. новчане казне изречене у прекршајном поступку, за прекшаје прописане актом 

скупштине јединице локалне самоуправе, 
11. приходи од давања у закуп непокретности у државној својини, 
12. приходи од продаје покретних ствари које користе јединице локалне 

самоуправе, 
13. приходи које обављањем своје делатности остваре јединице локалне самоуправе, 
14. приходи од камате на средства буџета јединице локалне самоуправе, 
15. и други приходи утврђени Законом о локалној самоуправи.
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Уступљени приходи 
1.  порез на доходак грађана и то на приходе од: 

 пољопривреде и шумарства, 
 самосталне делатности, 
 непокретности, 
 давања у закуп покретних ствари, 
 осигурања лица, 
 40% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог, 
 остали приходи у складу са законом, 

2.  порез на наслеђе и поклон 
3.  порез на пренос апослутних права 

Трансфери 
 Наменски трансфер 
 Ненаменски трансфер 

Средства Националног Инвестиционог Плана 

Један од начина финансирања јединица  локалне самоуправе су и средства НИПа, 
која се добијају на основу пројектне документације, а која имају за циљ  побољшање и 
раст  животног  стандарда,  развој  саобраћајне  и  енергетске  инфраструктуре,  смањење 
незапослености,  унапређење  здравства,  образовања,  културе  и  других  области,  који 
доприносе свеобухватном привредном развоју јединице локлане самоуправе. 

Прикупљање наведених прихода којима се финансира јединица локалне 
самоуправе, врши на годишњем нивоу. 

У  складу  са  децентрализацијом одређених  функција  у  оквиру  јединице  локлане 
самоуправе  дана  01.04.2008.  године  образована  је  посебна  организациона  јединица  – 
локлана пореска администарција. Иста је  надлежна за: 

 администрирање изворних прихода јединице локлане самоуправе 
 пореску контролу (канцеларијска и теренска контрола) изворних прихода 
 редовну и принудну наплату изворних прихода. 

У  надлежности  локалне  пореске  администарције  од  01.01.2009.  године  биће 
утврђивање,  контрола  и  наплата  накнаде  за  коришћење  градског  грађевиснког 
земљишта, а  у даљем поступку фискалне децентрализације у Републици се очекује да 
порез на наслеђе и поклон, као и порез на пренос апсолутних права пређу у надлежност 
јединица локалне самоуправе. 

Задатак локалне пореске администрације је проширење броја пореских обвезника, 
кроз евиденцију непријављених грађевинских објеката, као и процесно једноставнија и 
ефикаснија  наплата заосталих потраживања. 

Изменом одређених норамтивних аката јединице локалне самоуправе у наредном 
периоду  очекује  се  увећање  локалних  јавних  прихода  које  администрира  локална 
пореска администрација.
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УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ 

Област урбанистичког и просторног планирања : 

1.  ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА : 

•  Израда Генералног плана за Горњи Милановац. 
Завршетак израде Програма за израду Плана се очекује до краја 2008.год.; 
Израда ГП у току 2009. године. 
Извор финансирања : Општина Горњи Милановац 60 % ; 

Министарство за планирање 
и заштиту животне средине 40 % . 

•  Израда дигиталних ортофото – подлога . 
Реализација : до краја септембра 2009. године. 
Вредност : 5.500.000,00 дин. 
Извори финансирања : Телеком Србија :  1.375.000,00 

Геокарта :  1.375.000,00 
Општина 
Горњи Милановац :  2.750.000,00 дин. 

За део који финансира општина тражити и учешће система као што су ЕД, 
„Србијагас“ и ЈКП, као будућих корисника подлога. 

•  Израда Стратегије развоја општине Горњи Милановац. 
Реализација : 2009. година. 
Извор финансирања : Општина Г. Милановац. 

•  Израда Просторног Плана општине. 
Реализација : 2010. година. 
Извор финансирања : општина Г. Милановац и Министарство за планирање и 
заштиту животне средине. 

•  Израда Планова општег уређења за Рудник, Таково, Прањани, Враћевшница, 
Рајац и Равну Гору. 
Реализација : 2009.  2013. год. 
Извор финансирања : Општина Г. Милановац. 

•  Израда Програма и Плана за нову индустријску зону у Срчанику. 
Реализација : 2009./2010. год. 
Очекивана вредност : 
Извор финансирања : 

•  Израда Програма и Плана за нову индустријску зону између Такова и Бершића. 
Реализација : 2009./2011. год. 
Очекивана вредност : 
Извор финансирања : 

•  Израда Програма и Плана општег уређења за Ждребан и Савинац ;
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•  Израда више Планова детаљне регулације ( са израдом Програма ) ради 
регулисања градње на градском подручју. 
Реализација : стално. 
Планирана вредност на годишњем нивоу : 

Област комуналне инфраструктуре : 

2.  ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА : 

•  Израда пројекта комплетне реконструкције главне улице и градског трга, са 
реконструкцијом инсталација и пројектом кишне канализације ; 

•  Израда пројекта Ивичке улице до укључења на Таковски пут ; 
•  Израда пројекта Таковског пута од границе ГУПа до петље у Такову (у сарадњи 

са ЈП „Путеви Србије“ и министарством за инфраструктуру); 
•  Израда пројекта петље „Вага“; 
•  Израда пројекта регулације потока „Јакљево“ ; 
•  Израда пројекта регулације Ивичког потока ; 
•  Израда пројеката кишне канализације у градским улицама Таковска, В. Мишића, 

Т. Матијевића, Карађорђева, Дринчићева, Курсулина, Рајићева, Ломина и М. 
Великог ; 

•  Пројекат канализације за ул. Драгише Николића ; 
•  Израда пројекта канализације за насеље „Широко Поље“ ; 
•  Израда пројекта канализације за насеље изнад О.Ш. „Свети Сава“ ; 
•  Израда пројекта канализације за ул. Рудничка, десна страна, до границе ГП; 
•  Израда пројеката улица у граду у складу са урбанистичко планском 

документацијом . 

3.  РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТОКА У ГРАДУ : 

•  Завршетак радова на регулацији Глибског потока, Милетића потока; обезбедити 
финансијско учешће ЈП „Србијаводе“ 

•  Регулација потока „Јакљево“ ; 
•  Регулација Ивичког потока поред старог парка ; 
•  Наставак изградње регулације Деспотовице, уз финансијско учешће ЈП 

„Србијаводе“ 

4.  КАНАЛИЗАЦИЈЕ : 

•  Завршетак канализација „Корчагин“ и „Јасен„ ; реализација 2009.год. 
•  Изградња канализације у ул. Драгише Николића ; реализација 2009.2011. 
•  Изградња канализације „Подрум“ – Нешковића и Вујића брдо . Пројекат је 

урађен ; реализација 2009. год. 
•  Изградња канализацијоне мреже за насеље изнад О.Ш. „Свети Сава“ ; 
•  Изградња канализационе мреже у ул Рудничкој у дужини од 1200м; реализација 

2010. – 2011. год. 
•  Изградња канализације за насеље „Широко поље“ ;                      реализација 

2011./2012. год.
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5.  РЕГУЛАЦИЈА ПОВРШИНСКИХ ВОДА : 

•  Регулисање површинских вода у ул. Кнеза Александра, Војводе Милана и 
Љубићској ; почетак реализације : 2009. год. 

•  Регулусање површинске воде ,,Глибића поток“ у дужини 250м поред Ги 
мназије (центар града). 

●  Регулисање површинске воде ,,Раловића поток“ у дужини 150м.Улива се 
у поток Глибића код ул.Х.Дражевића (центар града). 

●  Регулисање површинске воде у ул. Петра Кочића  поред Норвешке куће, 
по пројектној документацији. 

6. ИЗГРАДЊА  УЛИЦА  И  ТРОТОАРА 

●  Изградња Улице кнеза Александра, по пројектној документацији,фазно; 
Почетак реализације : 2009. година 

●  Изградња Улице војводе Милана,по пројектној документацији,по фазама. 
●  Изградња Улице Љубићске,по пројектној документацији,по фазама. 
●  Изградња Улице Ивичке према путу за Таково,по пројектној документа 

цији,по фазама. Почетак реализације : 2010. год. 
●  Изградња Улице Петра Кочића, са регулацијом површинске воде. Реализација : 

2010., 2011. год. 
●  Изградња петље „Вага“  укључење из правца Београда и Чачка према Луњевици 

и Трепчи ; сарадња са ЈП „Путеви Србије“ 
●  Асфалтирање Улице Првомајска ; 
•  Завршетак изградње Хиландарске улице ; 
●  Асфалтирање Улице Риге од Фере ; 
●  Асфалтирање Улице браће Аврамовић ; 
●  Изградња Улице баба Вишњине,150м ; 
•  Изградња улице „Поповића пут“ ; 
●  Изградња Улице кнегиње Љубице ; 
●  Изградња Улице Раке Љевајца ; 
●  Изградња Улице Алексе Шантића ; 
●  Санација улице Вука Караџића, са регулацијом површинске воде; 
•  Реконструкција улице Мије Алексића ; 
●  Асфалтирање Улице господар Јевремовегорњи део ; 
●  Изградња Улице Бошка Бухе ; 
●  Реконструкција Улице Рајсове,по пројектној документацији ; 
●  Реконструкција Улице Солунских ратника ; 
●  Изградња проширења улице донГрадског гробља,130м ; 
●  Изградња Улице Пере Јевтовића ; 
●  Изградња Улице Чесменске ; 
●  Асфалтирање крака Улице 1300 каплара, 100м. 
●  Реконструкција Карађорђеве улице од Мутапове до Таковске. 
●  Асфалтирање Обилићеве улице,150м. 
●  Изградња Улице Радича Поступовића. 
●  Изградња Улице Јована Цвијића 400м. 
●  Реконструкција Улице И.Л.Рибара. 
●  Изградња Улице у насељу Ивице. 
●  Изградња Улице Мише Лазића од ,,Ореола“ до улице за Сточну пијацу, 

са решавањем имовинских односа и изградњом моста преко потока 
,,Јакљево“, по пројектној документацији. 

●  Изградња Улице М.П. ,,Корчагина“,по пројектној документацији и по фа
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зама,800м ; 

●  Изградња Улице Петра Кочића. 
●  Поправка Теслине улице. 
●  Поправка Улице Др Мишовића ; 
●  Реконструкција Н.М.Луњевица од браће Аксића до границе са МЗ Луњевица ; 
•  Радови на санацији и реконструкцији улица у ободним насељима ; 
•  Изградња тротоара у Таковској улици, лева страна ; 
•  Изградња тротоара Улице Милоша Великог ; 
•  Изградња тротоара у ул. Драгана Јевтића ; 
•  Реконструкција тротоара у улици Милоша Великог – од Војводе Милана према 

пијаци ; 
•  Изградња тротоара у Железничкој улици – преко пута „Занатског центра„; 
●  Изградња тротоара Улице Курсулине од почетка до Таковске ; 
●  Изградња тротоара Улице Дринчићеве ; 
●  Изградња тротоара Улице хајдук Вељкове ; 
●  Изградња тротоара Улице Велимира Рајића од Чесменске улице до 

Брда Мира ; 
•  Наставак изградње тротоара у улици 17. НОУ дивизије ; 
●  Изградња тротоара у Улици Р.Миловановића. 

7. ИМОВИНСКИ ОДНОСИ : 

•  Решавање имовинских односа у складу са реализацијом Планова детаљне 
регулације – изузимање земљишта за улице и друге јавне повтшине ради 
реализације Планова. 

Управљање грађевинским земљиштем 

1. Нормативна регулатива 

На основу планираног доношења Закона о правима на непокретности Републике 
Србије, покрајина и јединица локалне самоуправе и Закона о грађевинском земљишту 
предвиђа  се  обавеза  Општина  да  усвоје  одговарајућа  нормативна  акта  из  области 
примене ових Закона. 

Рок за доношење Закона и прописа: 
календарска 2009. и 2010. година 

2. Поступци деволуције 

Наведени поступци подразумевају  послове  унутар Општинске  управе и  Јавних 
предузећа  и  установа  којима  ће  се  извршити  пренос  имовинских  права  са  Републике 
Србије на новог титулара права својине. 

У оквиру овог поступка неопходно је извршити: 
а) класификацију, 
б) декласификацију. 

Класификација  подразумева  поступак  управљања  грађевинским  земљиштем  на 
начин да се одреди ттулар јавног земљишта и јавних објеката на којима се недозвољава
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правни промет, већ газдовање преко института закупа или другог облика где се не мења 
својински статус јавне својине. 

Поступак  декласификације  подразумева  развлашћење  облика  јавне  својине  и 
дозволу за промет непокретностима у јавној својини по класичном својинском моделу 
промета. 

Рок за извршење ових послова: 
2009.2013. година 

3.  Израда  програма  управљања  јавним  и  осталим  грађевинским 
земљиштем 

На  основу  усвојеног  Генералног  плана  града  Г.  Милановца  и  просторно 
планског  акта  потребно  је  донети  годишње  планове  уређивања  јавног  и  осталог 
грађевинског земљишта, а ради одређивања приоритетних зона грађења. 

Рок за извршење ових послова: 
децембар  месец  пре  наступања  календарске  године  за  коју  се  план  уређења 

доноси 

4.  Одређивање  приоритетних  локација  према  планираним  задацима  у 
изградњи објеката 

а) одредишна зона граничне локације КП бр. 40310 КО Г. Милановац од јужне 
тачке  планиране  саобраћајне  петље,  на  простору  између  Обиланог  пута  М22  и  реке 
Деспотовице  до  јужне  тачке  планиране  саобраћајне  петље  (елементи  плана  су  из 
програма будућег ГУПа), односно садашње локације Сточне пијаце, а на простору од 
око 25 ха грађевинског земљишта. 

б)  у  оквиру  поменутог  комплекса  раздвојено  посматрати  комплекс  Спортско 
рекреативни центар Г. Милановац и могућности откупа земљишта приватних власника 
према заједничким и усклађеним интересима Општине и приватних власника. 

ц)  разделити  учешће  Планова  детаљне  регулације  на  простору  Спортско 
рекреативног центра од радне зоне предвиђене за услуге и друге намене са граничном 
парцелом КП бр. 40201 КО Г. Милановац до зоне петље – Стара сточна пијаца, где би 
се препустило планирање приватном интересу и интересу инвеститора. 

Рок за одређивање приоритета у управљању земљиштем: 
2009.2010. година 

5. Изградња објеката социјалне намене – Дома за стара и незбринута лица 

Прибављање грађевинског земљишта означеног као КП бр. 11070/1 и 11071/2 од 
приватних власника а за изградњу Дома за стара и незбринута лица: 

Рок: 
2009. година 

Планирање пратећих садржаја уз објекат са Социјално старање а који је лоциран 
у близини ОШ „Свети Сава“ , са комплетним планским решењем на овом простору. 

Рок: 
2009. и 2010. година.
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6.  Управљање  грађевинским  земљиштем  у  насељима  изван  града  Г. 

Милановца: 

У  оквиру  планова  општег  уређења  који  се  предвиђају  за  спортскотуристичке 
садржаје насељеног места Рудник, туристичко насеље Савинац, Рајац, Таково, Прањане 
и  Равну  Гору,  предвидети  учешће  јавног  интереса  у  односу  на  земљиште,  објекте  и 
инфраструктуру . 

Рок: 
2009.  2013. година.. 

РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 20092013.година 

Привреда  је  основ  и  покретач  сваког  друштва.  Јасан  циљ  општине  Горњи 
Милановац  је,  да  у  наредном  периоду,  подстакне  развој  привреде  у  нашој  средини и 
колико  буде  у  моћи,  амортизује  негативне  последице,  које  се  очекују  као  резултат 
смиривања тла после велике привредне кризе која је потресла свет у 2008. години. 

Тренутно, на територији општине Горњи Милановац, послује укупно 355 малих, 
средњих и великих привредних друштава. 

ГРАНА ПРИВРЕДЕ  БР. ПД 
индустрија  162 
трговина  85 
грађевинарство  32 
саобраћај  32 
финансије и др.услуге  21 
пољопривреда  12 
угоститељство и туризам  5 
ђумарство  1 
водопривреда  1 
УКУПНО  355 

Од укупног броја привредних друштава, занемарљив број има седиште ван самог 
града Горњег Милановца. Структура по величини је следећа: 

ВЕЛИЧИНА ПДа  Бр. 
мала  328 
средња  20 
велика  7 
УКУПНО  355 

Што  се  тиче  облика  организовања  велика  већина  организована  је  у  форми 
друштва са ограниченом одговорношћу, на другом месту налазе се ортачка друштва, на 
трећем отворена акционарска друштва, која су  уједно и највећи привредни субјекти  у 
општини  (  „Металац“  а.д.,Компанија  „Таково“а.д.  "Тетрапак",  "ЗвездаХелиос", 
"ЗвездаТорда", "Типопластика"). Остале форме организовања су занемарљиве.
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Овако статистички сагледана слика, није реалан показатељ стање привреде. Сва 

поменута  привредна  друштва  управо  се  налазе  у  фази  најтежих  провера  својих 
привредних  и  економских  капацитета.  Велики  број  запослених  у  њима,  у  наредном 
периоду суочава се са могућим отпуштањем услед предстојећег веома тешког периода. 
Према подацима од марта 2008. године: 

СЕКТОР  Бр.запослених 
Привреда  и  државни 
сектор 

7881 

Предузетници  1383 
УКУПНО  9264 

На  почетку  наступајућег  квартала,  општина  Горњи  Милановац  суочава  се  са 
пуно тешких испита. Локална самоуправа налази се пред неопходном реорганизацијом 
у  наступајућој  2009.  години,  као  години  тврдог  буџетског  ограничења.  Према  новом 
Закону  о  уређењу  судова,  реорганизују  се  Општински  суд  и  Општинско  јавно 
тужилаштво  Горњи  Милановаци.  Истичу  периоди  у  оквиру  којих  су  приватизована 
предузећа  преузела  обавезу  мораторијума  на  отпуштање  радника.  Тржиште  је 
оптерећено и уздрмано светском привредном кризом 2008. године. 

На основу свега наведеног, пред свима нама је један велики програмски задатак. 
Неопходно  је  да  се  створи  свест  да  је  у  интересу  свих  нас  јединствено  и  пажљиво 
планирано деловање. Општина Горњи Милановац, у оквиру својих капацитета треба да 
пружи  један  нови  вид  подстицаја  привреди.  Путем  информисања  и  едукације, 
ангажовањем стручног кадра и сарадњом са привредним субјектима на нивоу општине, 
неопходно је створити свест о нераскидивој повезаности свих субјеката микро система 
наше  општине.  Масовно  отпуштање  води  у  даљу  рецесију,  јер  привреда  не  може 
постојати без крајњих корисника својих производа и  услуга, нити може постојати без 
производње. Истовремено,  треба препознати оне  области  које имају  капацитета  да  се 
покажу  као носиоци развоја,  те да  се  нађе  начина  да  им се омогући лакши пробој  на 
тржишту, различитим одстицајним мерама. 

Поред ових општих циљева, постоје програми који су се по својој важности већ 
сада издвојили као приоритет. 

На  иницијативу  министарства  за  пољопривреду,  планира  се  на  општинском 
нивоу  формирање  Фонда  за  пољопривреду,  који  ће  окупљати  средства  која  ће  бити 
пласирана  у  строго  утврђене  приоритетне  пројекте.  Морамо  бити  свесни,  да 
пољопривреда  данас  представља  високо  специјализовану  грану,  те  је  значај 
инвестиција  у  овој  области  кључан,  како  бисмо  могли  бити  иоле  конкурентни  на 
европском тржишту, а за које имамо најпримамљивији бренд органски гајену храну. У 
том правцу, овакав општински фонд, поред тога што мобилише средства, има тежњу да 
окупи стручне људе у циљу размене искустава и сарадње. Са своје стране, општина је 
већ ушла у пројекат давања пољопривредног земљишта у закуп путем јавне лицитације, 
чиме се ослобађају неке од најплоднијих површина за искоришћавање од стране оних 
који имају довољна средства да их на најбољи начин искористе. 

Даље,  на  општинском  нивоу  формираће  се  ЈП  за  дистрибуцију  гаса  и  на  тај 
начин грађанима, сва уложена средства за финансирање гасовода пре прикључивања  у 
систем, вратити,  јер ће  убудуће њихов новац бити улаган  у локалну заједницу и ту се 
користити за одржавање и модернизацију система топловода и гасовода и даље ширење 
мреже.
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Такође, у финалној фази је усвајање ГУПа општине Горњи Милановац, што нас 

доводи  на  корак  до  јасно  и  прецизно  дефинисаног  урбанистичког  система,  што 
подстицајно утиче на све инвеститоре изградње, јер ће на јасан и транспарентан начин 
бити  конкретизовани  грађевински  реони,  намена  земљишта,  његова  вредност  и 
могућности промета. 

Град је у претходном кварталу добио прелепу Халу спортова, која је у финалној 
фази адаптације, будући да се ушло у последњу фазу радова на Анексу хале. За старање 
и управљање халом, оформљено је Јавно предузеће, које у наступајућем периоду треба 
да  оправда  ову  велику  инвестицију  ваљаним  организовањем  спортско  –  културних 
манифестација, а услед близине планине Рудник, могуће ју је користити и за припреме 
спортиста. 

Туризам  је  највећа  перспектива  сеоских  средина,  јер  је  већ  сада  завидан  број 
домаћинстава на највишем нивоу  успео да привуче посетиоце у нашу општину. Да би 
тако  и  остало,  општина  мора  наставити  финансирање  у  инфраструктуру,  путеве, 
визуелну димензију града и села у општини, поспешити културно – уметничку понуду 
новим  садржајима,  освежити  своја  излетишта  и  радити  на  развијању  еколошке  и 
космополитске свести грађана. 

Као резиме, ово  је квартал  великих амбиција,  али и великих искушења, а мора 
постати  квартал  највеће  интеграције  и  подизања  свести  да  само  удружени  и  уз 
ангажовање  стручних  капацитета  и  креативних идеја, на основу знања,  искуства и  уз 
отварање ка Европи и свету, можемо тај циљ и постићи. 

ПУТНА МРЕЖА 

Ред. 
бр. 

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ  Дужина/км 

1.  Враћевшница од рег.пута 212 Манастир Враћевшница   Г.Црнућа 
Сврачковци, веза са магистралним путем 

16 

2.  Липовац  од  гробља,  река  ГружаЦрепанаДом  културе,  веза  са 
путем Враћевшница Манастри 

4 

3.  Доња Врбава од рег.пута 212  Бело Поље до границе општине Кнић  5 
4.  Велереч  од  улице  К.Александра,  Спомен  дом  у  Велеречи   

Оташевићи у Љутовници до гробља 
6 

5.  Горњи  Милановац  од  ул.К.Александра,  ул.Б.Кидрича,  пругом  до 
Срчаника, место звано "Завидруга", веза са рег.путем 212 

5 

6.  Мајдан од Красојевића  маг.путем  Мутањ до основне школе  10 
7.  Варнице  од  рег.пута  203  код  Антонијевића    Катранџићи   

Богојевићи Дом у Трудељушкола, граница општине Љиг 
8 

8.  Трудељ од рег.пута 203 Раслова  Драгољ, до регионалног пута 202  5 
9.  Церова од Дома  Шилопај  Крива Река, место звано "Жута бара", 

веза зса рег.212б у Ручићима 
7 

10.  Давидовица  од  рег.пута  272    Рељинци,  Заграђе,  поред  Дома   
Варнице, веза са рег.путем 203 у Варницама 

12 

11.  Ручићи  од  рег.пута  212б    школа  у  Ручићима,  Томићи,  место 
"Прлов", место звано "Јасик" 

7 

12.  Г.Милановац,  од  ул.Н.ЛуњевицеГрабовица,  место  звано  Рапај 
Брдо 

7 

13.  Г.Милановац,  од  ул.К.Александра,  ул.В.Мишића,  ул.Н.Луњевице 
граница општине Чачак
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14.  Луњевица од бетонског моста  Јабланица до старе пруге  4 
15.  Г.Милановац од  ул.В.Милана  до  ул.Д.ЈевтићаСтара Чаршија    до 

спомен цркве 
3 

16.  Семедраж од маг.пута   Раскрсница у Семедражи  пројектованом 
трасом изнад бране ШараниСавинацТаково, веза са рег.путем 212 
у Такову 

11 

17.  Брусница од маг.пута Стара Чаршија   горбље  у Брусници веза са 
рег.путем 212 код Мулантовића кућа 

6 

18.  Брђани од маг. пута, река Дичина  Тешићи, место звано "Прокоп" 
до границе општине Чачак 

5 

19.  Савинац  Дренова  Планина до границе општине Чачак  6 
20.  Дренова  од  раскрснице  према  Планини,  поред  реке  Дреновице   

Галич 
6 

21.  Таково  од  пута  за  Савинац,  споменик  у  Такову    Синошевићи   
Весковићи, место зв."Спојевина", место зв."Јасик"  Лазовићи, веза 
са рег.путем 212б у Врнчанима 

14 

22.  Таково од рег.пута 212, ЉевајаД.Бранетићи, место зв."Врановица", 
место зв."Зимњача" 

14 

23.  Озрем  од  рег.пута  212б,  место  звано  "Међуречица"  поред  реке 
ОзремицеРаковића  бараВарошицаГ.БранетићиВрелоРајац  до 
рег.пута 212б 

12 

24.  Рајац  од  рег.пута  212а  од  места  звано  "Клен"  Црвено  врело 
Г.БањаниПолом до дома културе 

8 

25.  Г.Бранетићи од варошице  "Проструга", до границе општине Љиг  5 
26.  Срезојевци  од рег.пута  бр.259, место  зв."Попов  забран"    Галич   

Узуновићи, место зв."Ђурово брдо", гобље у Теочину 
12 

27.  Галич  од  раскрснице  према  "Поповом  забрану"    Ковиљача, 
граница општине Чачак 

5 

28.  Брезна од рег.212  код Матовића  кућа, место  зв."Маџариште"  веза 
са рег.путем 209 у Теочину 

4 

29.  Леушићи од рег.пута 212, Коштунићи поред дома  Дамљановићи   
Теочин, веза са рег.путем 259 

9 

30.  Коштунићи од реке Шибан  продавница у реону Мирковићи  4 
31.  Од  места  зв."Аврамовића  брдо"    Варошица  Прањани   

Рудник"Безак", школа у Катрићима до границе општине Чачак 
12 

32.  Катрићи  у  Прањанима  од  основне  школе,  место  звано  "Црвена 
земља", место звано "Таблица, Дружетићи  Планина 

10 

33.  Каменица од рег.пута 212  Богданица до границе општине Пожега  4 
34.  Г.Гора од рег.пута 212  оновна школа  "Јованића брод" до границе 

општине Чачак 
8 

35.  Г.Гора  од  рег.пута  212  до  Радојевића  раскрснице    место 
зв."Вукадином храст" до границе са општином Пожега 

3 

36.  Брусница  од  рег.пута  212,  место  зв."Јасен",  ПоњавићиДрињачко 
брдо  Савићи у Такову, веза са рег.путем 212 у Такову 

6 

37.  Мајдан  од  раскрснице  према  школи    фолотација    језеро   
колонија, веза са рег.путем 126 

5 

38.  Црнућара  Дуго поље  Сврачковци, веза са лок.путем Г.Црнућа  
Сврачковци 

5 

39.  Саставци   "Брезак", веза са локалним путем Прањани   Катрићи   
Миоковци 

3 

У К У П Н О :  282 км
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Такође  се  планира  да  се  изврши  реконструкција  и  асфалтирање  више 
некатегорисаних путева уз обавезно учешће грађана од 30% са назнаком да у општини 
Г.Милановац има преко 2000 км некатегорисаних путева. 

ПОЉОПРИВРЕДА 

Препознајући потребу да се економски развој села мора стратешки планирати и 
усмеравати  општина  Горњи  Милановац  је  урадила  Стратегију  економског  развоја 
пољопривреде. 

Дајући  одговоре  на  питања:  где  смо  сада,  где  желимо  да  будемо  и  како  да 
стигнемо до жељеног циља, Стратегија се бави трасирањем путева којима се економски 
развој пољопривреде може усмеравати и убрзавати. 

Наша  визија  је  да  село постане  здрава и за живот привлачна  средина  са добро 
организованим домаћинствима и са максимално искоришћеним природним ресурсима. 

Постојеће стање 

Површина пољопривредног земљишта 

Укупна површина општине Горњи Милановац износи 83.613 ха 43 ара 73 м2. Од 
тога пољопривредно  земљиште  је  51.563  ха 2  ара и 9 м2,  а обрадиво пољопривредно 
земљиште 39.321 ха 98 ари и 67 м2. 

Преглед обрадивог пољопривредног земљишта по културама: 

 њиве  19.298 ха 21 ар и 53 м2 
 воћњаци  6.123 ха 16 ари и 33 м2 
 ливаде  13.829 ха 46 ари и 29 м2 
 виногради  70  ха 26 ари и 31 м2 
 пашњаци  12.241 ха, 03 ара и 42 м2 

Пољопривреду  наше  општине  карактерише  уситњеност  пољопривредних 
газдинстава  и  њихова  велика  испарцелисаност,  релативно  добра  опремљеност 
пољопривредном механизацијом   значајно превазиђеном и  застарелом, мала  употреба 
вештачких  ђубрива,  безначајна  употреба  и  примена  система  за  наводњавање,  као  и 
изразито  ниска  продуктивност  у  скоро  свим  областима  пољопривредне  производње. 
Производња  у  области  ратарства  претежно  је  усмерана  на  задовољавање  сопствених 
потреба пољопривредних домаћинстава. У области повртарства најзначјнији производ 
је кромпир, чији се просечни принос креће изнад или око просека Републике. 

Стање сеоске инфраструктуре није на  задовољавајућем нивоу. Водоснабдевање 
је  делимично  решено  градским  водоводом  којим  је  обухваћен  само  мали  број  села  у 
близини  града,  у  великом  броју  села  брдскопланинског  подручја  постоје  локална 
изворишта из којих се снабдевају домаћинства и  у којима се не контролише квалитет 
воде. Канализационом мрежом је обухваћен само мали број села која се територијално
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наслањају на град и имају могућност прикључивања на градску канализацију. Отпочело 
се са организованим прикупљањем и одвожењем комуналног отпада у селима. 

Основни проблеми: 

 депопулација и старење сеоског становништва, 
 мали број савремено организованих (комерцијалних) домаћинстава, 
 техничкотехнолошка застарелост  механизације, 
 неорганизованост стручних служби и недовољна обучености 
пољопривредних произвођача за савремене технологије, 
 недовољна организованост пољопривредника (удружење и задруге), 
 уситњеност земљишног поседа, 
 недовољно развијена инфраструктура, 
 недовољно коришћење водних ресурса за наводњавање, 
 велике површине запуштеног или неискоришћеног пољопривредног 
земљишта (старачка домаћинства, враћена земља), 

Потенцијали за развој: 

  повољни  природни  услови  за  производњу  пољопривредних  производа  за 
којима расте тражња (малина, јабука, крушка, шљива, купина, боровница, кромпир), 

 традиција и искуство у пољопривредној производњи, 
 спремност пољопривредних произвођача за прихватање нових 
технологија, 
 повољни природни услови за развој сточарства, 
 сеоски туризам. 

Смернице развоја 

У оквиру стратегије и програма мера развоја извршити поделу сеоског подручја 
на  микро  реоне  по  основу  демографских,  географских  и  природних,  просторно 
економских и просторно функцијских веза и односа, која ће омогућавати ефикасније и 
рационалније  деловање  у  спровођењу  развојних  пројеката  и  активности,  ради 
остваривања резултата значајних за будући развој руралног подручја. 

Унапређење  примарне  пољопривредне  производње  (биљна,  воћарска  и 
сточарска  производња),  прерада  и  пласман  (откуп)  производа,  увођење  савремених 
технологија  (пластеничка  производња,  системи  за  наводњавање),  едукација 
пољопривредника,  јачање  и  удруживање  пољопривредника  (земљорадничке  задруге), 
подршка  у  реализацији  развојних  пројеката  пољопривредника  треба  да  буду  основни 
правци  развоја  сеоског  подручја  у  оквиру  стратегије  развоја  пољопривреде  општине 
Горњи Милановац. 

Општи циљ 

Економски  јака  и  равномерно  развијена  сеоска  подручја  у  којима  становници 
својим  радом  доприносе  развоју  заједнице  и  активно  учествују  у  очувању  животне 
средине.
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Стратегије интервенцијa 

1. Стратегија модернизације и унапређења пољорпвиредне производње 
мере и инструменти: 

  подршка  интензивирању  пољопривредне  производње  и  специјализација 
пољопривредних домаћинстава, 

  подршка за обнову и модернизовање механизације, 
  подршка за изградњу мини фарми, 
  подршка развоју алтернитивних грана производње (интегралној и 

органској производњи), 
  подршка  унапређењу  сортимента  у  биљној  производњи  и  расног  састава 

стоке, 

2. Стратегија развоја инфраструктуре и јавних служби у селу 
мере и инструменти: 

 изградња, реконструкција и одржавање инфраструктуре у селима 
(путеви, водовод, канализација, телекомуникације уклањање отпада, 
сточна гробља), 
 унапређење рада јвних служби на сеоском подручју (образовање, 
здравствена и социјална заштита, обданишта), 
 изградња, одржавање и унапређење рекреативних и спортских 
објеката, 
 изградња вишенаменских система за наводњавање и водоснабдевање, 
 изградња, обнова и модернизација и коришћење објеката месних 
заједница и домова културе и увођење нових културних садржаја. 

3. Стратегија унапређења институционалне подршке локалне самоуправе 
развоју села 

мере и инструменти: 
  међуопштинска и  регионална  сарадња на пројектима  у  областима  руралног 

развоја, 
  формирање фонда за развој пољопривреде, 
  подршка стандарнизовању производе (усклађивање са стандардима ЕУ), 
  подршка организовању пољопривредних произвођача (удружења, 
  земљорадничке задруге), 
  формирање базе података односно израда личне карте за свако село, 
  (канцеларија за рурални развој) 

4. Стратегија унапређења стручне помоћи, едукације и информисања 
пољопривредника 

мере и инструменти: 
  организовање стручних предавања, 
  стручна подршка у примени стандарда, 
  унапређење  информисања  пољорпивредника  о  могућности  коришћења 

финансијских средстава и субвенција (канцеларија за рурални развој). 

5. Стратегија заштите животне средине и одрживог коришћења 
природних ресурса 

мере и инструменти:
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  едукација становништва о потреби заштите животне средине 
  заштита  пољопривредног  земљишта  од  разних  видова  агресије 

(ерозије,пестициди, ђубрива и сл), 
  доношење и реализација плана упраљања чврстим отпадом и 
  елиминисање дивљих депонија са сеоског подручја, 
  формирање  сточних  гробаља  уз  примену  свих  стандарда  предвиђених  за 

сточна гробља, 
  успостављање  механизама  за  редовну  контролу,  безбедности  хране,  воде  и 

ваздуха, 
  евидентирање природних ресурса и њихова планска заштита и коришћење. 

Посебни циљеви 

1. Основати удружење агронома као непрофитно или саветодавно удружење које 
би пољопривредним произвођачима  давало  савете  и  помоћ  у  примени  агротехничких 
мера    као што  су:  заштита  биља, фертилизација,  наводњавање избора  воћних  врста  и 
садног материјала за одређене реоне где се планира формирање нових засада воћњака, 
правилног вођења плодореда и пољосмене... 

2.  Дотирањем  рада  противградне  заштите  додатно  стимулисати  стрелце  са 
подручја  наше  општине  током  сезоне  противградне  одбране  да  би  своју  дужност 
обавили  савесно  у  циљу  постизања  што  ефикаснијег  функционисања  система 
противградне  заштите.  Извршити  преглед  стања  објеката  и  прилазних  путева 
противградним  станицама  којих  има  25  а  од  којих  је  активно  22,  једна  не  ради  због 
недостатака  стрелаца,  а  две  због  лоших  објеката.  Ако  је  потребно  извршити 
реконструкцију  и санацију  објеката  за  смештај и  сигурно испаљивање противградних 
ракета. 

3.  Програмом  очувања  и  унапређења  воћарске  производње  на  подручју  наше 
општине  наставиће  се  подршка  активностима  везаним  за  ову  грану  пољопривредне 
производње: 

 спровођење активности ресорних служби у мерама спречавања даљег ширења 
и искорењивања заразних болести, 

  субвенционисање  анализе  земљишта  на  ph  вредност  за  регистрована 
пољопривредна  газдинства  са  подручја  општине  у  циљу  побољшања  квалитета 
обрадивог земљишта, 

 радити на очувању старих засада као и формирању нових засада воћа са новим 
воћним  врстама  уз  примену  система  за  наводњавање  и  свих  агротехничких  мера 
везаних  за  ову  врсту  производње.  Затим  треба  радити  на  унапређењу  пласмана 
производа са географским пореклом на домаће и страно тржиште, 

 подизање интензивних засада јабуке, шљиве, крушке, 
 увођење и примена система за наводњавање. 

4. Програм унапређења сточарства: 
  унапређење  сточарства  на  подручју  општине  Г.Милановац  планирати  путем 

унапређења  расног  састава  у  говедарству  кроз  субвенције  вештачког  осемењавања 
крава  плоткиња.  Преко  ветеринарских  служби  (ветеринарских  станица)  организовати 
предавања  и  стручно оспособљавање  пољопривредника  у  области  неге  и  здравствене 
заштите животиња. 

 подизање мини фарми крава, 
 реконструкција и оживљавање товилишта за јунад,
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 изградња фарми оваца и коза, 
 изградња мини фарми за свиње, 
 изградња мини фарми за узгој живине. 

5. Програм развоја алтернативних грана пољопривреде 
 изградња пастрмских рибњака, 
 повећање производње и пласмана меда, 
 фарме за узгој дивљачи, 
 производња јестивих гљива, 
 адаптација и реконструкција воденица поточара, 

6.  Програм  унапређења  стручног  знања  и  информисаности  пољопривредних 
произвођача. 

Облици  стицања  нових  знања    стручног  усавршавања  и  промоција  развојних 
потенцијала и потреба села могу бити различити и огледају се кроз: 

  организацију  студијских  путовања,  стручнихз  скупова,  семинара,  изложби, 
сајмова, предавања, стручних радионица и других активности које су везане за стручно 
техничко унапређење сеоског становништа и пољопривредних произвођача, 

 израду едукативних материјала (постера, брошура, упустава...) набавку стручне 
литературе и  стручних часописа који би били доступни преко месних заједница свим 
пољопривредним произвођачима. 

  у  сарадњи  са  канцеларијом  за  рурални  развој  која  је  основана  при 
Министарству  пољопривреде  омогућити  благовремени  приступ  информацијама  о 
расписаним  конкурсима  о  давању  помоћи  пољопривредним  произвођачима  од  стране 
Министарства пољопривреде као што су: набавка система за наводњавање,   изградња 
базена  за  наводњавање,  ерадикацију  воћњака  итд.  Објаснити  пољопривредним 
произвођачима ко може да конкурише за овакву врсту субвенције као и пружити помоћ 
при попуњавању образаца за учешће на конкурсу. 

7. Програм подршке интересном удруживању пољопривредника 

Увиђајући значај удруживања пољопривредника ради остваривања њихових, пре 
свега  економских  интереса,  у  смислу  организованог  начина  производње,  откупа  и 
заједничког  наступа  на  тржишту  потребно  је  покушати  ревитализацију  постојећих 
задруга  као  и  оснивање  нових  тамо  где  има  заинтересованих  пољопривредних 
произвођача  за  овакав  вид  удруживања.  Из  средстава  буџета  дати  подршку 
удружењима и задругама пољопривредних произвођача са  територије општине  у делу 
пласмана  својих  производа  на  градској  пијаци.  Ова  подршка  би  се  реализовала 
субвенционисањем трошкова закупа тезги на градској пијаци и финансирање штампања 
табли  са  натписом  удружења  или  задруге  којима  ће  се  видно  обележити  закупљене 
тезге. Преко замљорадничких задруга треба помоћи старачким сеоским домаћинствима 
да  обраде  своју  земљу  како  не  би  остала  запарложена.  Са  таквим  домаћинствима 
земљорадничка задруга би се договорила како и на који начин би остварили ту врсту 
услуге. Део производа (пшенице, кукуруза, сена...) оставило би се домаћинству за своју 
употребу,  остатак  би преузела  земљорадничка  задруга  као надокнаду  за  уложени рад 
(трошкови  употребе  механизације,  горива,  ђубрива,  радне  снаге,  итд.)  с  тим  вишком 
производа задруга би даље располагала сама према својим потребама. 

У  склопу  земљорадничких  задруга    организовати  откуп  пољопривредних 
производа,  шумских  плодова  а  тамо  где  постоје  услови  (товилишта,  млин,  сушаре) 
започети  сопствену  производњу  и  кроз  тај  вид  запошљавати  младе  са  села.  Кроз 
ревитализацију  постојећих  задруга  или  оснивањем  нових  вратити  значај 
земљорадничке задруге као окоснице и покретача развоја сеоског подручја.
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8. Програм економског развоја села на подручју општине Горњи Милановац 

Стратегијом  економског  развоја  сеоског  подручја  на  подручју  општине 
Г.Милановац  предвидети  да  се  рурални  развој  одвија  путем  подршке  економско 
атрактивним  програмима  на  нивоу  локалне  заједнице  и  дефинисаним  програмима  од 
стране појединаца у руралним срединама. 

Овом  стратегијом  предвидети  формирање  Фонда  за  развој  пољопривреде 
општине  Г.Милановац.  Програмом  фонда  утврђују  се  намене  и  начин  коришћења 
средстава  у  циљу  унапређења  пољопривредне  производње  у  општини  Г.Милановац. 
Програм Фонда за развој пољопривреде доноси Управни одбор Фонда а сагласност на 
Програм фонда даје Скупштина општине Горњи Милановац. 

Средства за реализацију програма фонда била би обезбеђена Одлуком о буџету 
општине Г.Милановац. Планирана средства кроз форму јавног конкурса ангажоваће се 
за  реализацију  развојних  микропројеката,  удружења  пољопривредника,  задруга  и 
регистрованих пољопривредних домаћинстава са подручја општине. 

Изводљивост  и  одрживост  кандидованих  пројеката  оцењиваће  се  у  складу  са 
критеријумима.    Критеријуме  за  доделу  средстава  усваја  Управни  одбор  Фонда  за 
развој пољопривреде  уз сагласност са председником општине. 

Новчаним  средствима  Фонда  за  развој  пољопривреде  која  су  опредељена  из 
буџета општине треба додати и средства која би издвојило сеоско становништво као и 
средства  из  евентуалног учешћа  средстава  из Аграрног буџета Републике Србије  или 
неког другог извора средстава. 

Планираним  средствима суфинансираће  се микро пројекти  у  циљу  унапређења 
производње,  прераде  и  пласмана  из  области:  сточарства,  ратарства,  повртарства  и 
воћарства  као  и  микропројекти  из  области  развоја  агротуризма  (сеоски  туризам)  и 
производње здраве хране. 

ТУРИЗАМ 

Послове  развоја,  очувања  и  заштите  туристичких  вредности  на  територији 
општине  Горњи  Милановац  обавља  Туристичка  организација  општине  Горњи 
Милановац која је основана 2000. године као непрофитабилна организација. 

Основ  за  деловање  Туристичке  организације  општине  Горњи  Милановац 
предвиђен је Законом о туризму, Планским и развојним актима општине и Стратегијом 
одрживог развоја туризма општине Горњи Милановац  усвојеном 2006. године. 

Један од основних задатака Туристичке организације је унапређење туризма као 
привредне  гране,  промоција  и  представљање  туристичке  понуде  и  туристичких 
потенцијала  општине  Горњи  Милановац  на  сајмовима,  берзама,  туристичким 
манифестацијама, преко писаних и електронских медија и на друге промотивне начине, 
као и   да помаже, подстиче, координира и организује разне манифестације,  а посебно 
оне које доприносе очувању традиције, обичаја и изворног народног стваралаштва. 

Општини Горњи Милановац, природа и преци, обезбедили су изузетно наслеђе 
за развој туризма, о чему је много писано и са разних аспеката анализирано, али што је 
недовољно  искоришћено,  иако  се  зна  да  туристичка  делатност  може  бити  активан 
развојни  чинилац  који  може  да  допринесе  унапређењу  укупног  привредног  развоја  и 
побољшању квалитета живота свих грађана.
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У  том  циљу,  треба  интензивирати  промоцију  циљева  и  задатака  Стратегије 

одрживог  развоја  туризма  општине  Горњи  Милановац,  која  представља  стратешки 
пројекат који ће, ако буде реализован, изазвати бројне економске, социодемографске, 
еколошке и друге позитивне промене. 

Туристичка  организација,  у  складу  са  захтевима  савременог  туристичког 
тржишта,  континуирано  ради  на  унапређењу  промоције  туристичких  потенцијала 
општине Горњи Милановац,  тако да ће у планском периоду од   2009.2013.  године,  у 
оквиру редовних делатности а ради побољшања туристичке понуде, приоритети  бити 
следећи: 

  сарадња    са  привредним и другим  субјектима  који непосредно или посредно 
делују на унапређењу и промоцији туризма; 

 прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на 
подручју  општине, а посебно о планираним манифестацијама, који се прослеђују ТОС 
у ради обједињавања и израде календара туристичких манифестација Србије; 

  активно  учешће  у  припреми  и  организовању  манифестација  и  приредби  на 
територији  општине; 

  организовање  продајних  изложби  предмета  домаће  радиности,  старих  и 
уметничких заната  и друго; 

  учешће  успровођењу  свих  видова    активних  облика  туризма  (спортског, 
рекреативног, планинарског, ловног, излетничког); 

 унапређење развоја сеоског туризма, ангажовање  на  обогаћивању  туристичке 
понуде у овој области, али и  очивању и развоју животне средине; 

 побољшање туристичке понуде  у ђачком и екскурзионом туризму (осмислити 
и  прилагодити  туристичку  понуду  за  сваку  популацију,  како  ђачку,  тако  и  чланове 
синдикалних  организација,  пензионера  и  других  организованих  група;  изградити 
адекватне  објекте  за  прихват  оваквих  туристичких посета  у  споменкомплесу Таково, 
на Савинцу, Равној Гори, на Брду мира у Горњем Милановцу, Руднику и Враћевшници; 

  опремити  простор  наткривеним  столовима  и  клупама  да  би  се  омогућила 
исхрана у природи и слично). 

 на Руднику, који је је посебно интересантан за омладинску популацију, јер има 
већ  изграђене  смештајне  капацитете,  спортске  терене,  базен  и  друге  пратеће  објекте, 
као  и  повољне  климатске  услове  за  организовање  школе  у  природи,  припреме 
спортиста, боравак планинара, ловаца, излетника и слично,  неопходно је у што краћем 
периоду  решити проблем отвореног базена и исти ставити у функцију, изградити трим 
стазе  и  стазе  здравља.  Поред  тога,  наставити  започете  активности  на  заштити  од 
урушавања културноисторијског добра „Миса“, које представља сведочанство да су на 
овим просторима живели људи различитих вера и  различите културе; 

  стварање  услова  за  развој  омладинског  туризма  на  Савинцу,    Каменици  и 
Коштунићима,  где  такође  треба  изградити  адекватне  објекте  за  прихват  екскурзија, 
обележити стазе, осмислити туристичке садржаје за одржавање едукативних радионица 
и слично; 

 изналажење могућности за  активирање термоминералних извора на подручју 
општине Горњи  Милановац  (Млаковац,Сврачковци, Савинац, Брђани); 

 уређење излетничког места Ждребан; 
 коришћење спортских терена и хале за развој рекреативног и манифестационог 

туризма; 
 ангажовање младих кадрова на пословима туризма, као пратиоца туристичких 

група на локалном нивоу, аниматора, промотера на сајмовима и слично; 
  израда  новог  информативнопропагандног  материјала  у  складу  са  захтевима 

савременог туристичког тржишта;



39 
 ажурирање сајта Туристичке организације; 

У  планском  периоду  (2009.2013.)  приоритет  је  и  реализација  следећих 
пројеката: 

1.Израда туристичке сигнализације, ради обележавања туристичких дестинација, 
локалитета,  излетничких  места,  пешачких  стаза,  споменика  културе,  природних 
реткости и других информативних ознака. 

2.  Обезбеђивање    простора  за  постављање  камп  приколица,  опремљеног  са 
неопходним инфраструктурним и комуналним елементима. 

Поред  напред  наведеног,  за  развој  туризма  веома  су  значајни  смештајни 
капацитети,  који  су  неадекватни,  како  по  броју  тако  и  по  квалитету.  Преко  50% 
смештајних  капацитета  налази  се  у  сеоском  туризму и  домаћој  радиности,  тако  да  се 
много очекује од  адаптације и стављања у функцију  хотела у Горњем Милановцу. 

Формирање  туристичкоинформативног  центра  за  информативнопропагандну 
делатност  општине,  у  оквиру  кога  би  могла  да  се  врши    продаја  сувенира,  предмета 
домаће  радиности  и  других  обележја  која  доприносе  очувању  старих  и  уметничких 
заната, као и да се пружају услуге туристичког пратиоца и лиценцираног водича. 

Имајући у виду значај послова у области туризма,  у наредном периоду пословне 
просторије  туристичке  организације,  или  само  туристичкоинформативни центар  (ако 
се  формира),  поставити  у  најужем  центру  града,  на    лако  доступном  месту,    јер  то 
оставља утисак о општини у целини. 

Општина  Горњи  Милановац  свакако  заслужује    боље  место  на  туристичкој 
мапи  Србије,  а  за  динамичнији  развој  туризма  неоходна  су  много  већа  финансијска 
средства.

Подручје  општине  Горњи  Милановац  представља  значајну  туристичку 
дестинацију  у Републици Србији,  јер је  управо на овим просторима стварана модерна 
Србија, па зато очекујемо бољу финансијску подршку Републике за развој туризма. 

У  том  циљу,    у  наредном  планском  периоду    неопходно  је    обједињавање 
туристичке  понуде  на  нивоу  кластера  /регија/  као  и  боља  сарадња  са  ресорним 
министарством  које  је  главни извор финансирања пројеката  из  области  туризма,  како 
би смо испунили потребне услове за укључивање иностраног капитала. 

ТРГОВИНА И  УГОСТИТЕЉСТВО 

У  овом  тренутку,  општина  Горњи  Милановац  сврстава  се  у  ред  средње 
привредно  развијених  општина  у  земљи,  где  трговина,  угоститељство  и  услуге  као 
привредне  гране,  не  представљају  кључне  носиоце  развоја.  Горњи Милановац  је,  као 
општина,  својевремено  била  носилац  ласкаве  титуле  привредног  чуда,  превасходно 
захваљујући  великим  привредним  друштвима,  као  што  су  „Металац“  а.д  ,  „ФАД“, 
Компанија „Таково“, некада Конфекција „Рудник“... Међутим, криза  у којој се читава 
држава  нашла  почетком  90тих,  узела  је  маха  и  у  нашој  општини,  која  је  потом,  на 
почетку  21.  века,  дочекала  транзицију  на  себи  својствен  начин.  Крах  друштвеног 
сектора  и  приватизација  донела  је  са  собом  пуно  незапослених  и  натерала  људе  да
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покушају  да  себи  обезбеде  егзистенцију  управо  у  сектору  где  мала  привреда  има 
највеће капацитете, у промету роба и услуга широке потрошње, као и угоститељству. 

Улога Општине,  као  органа  локалне  самоуправе  у  области  трговине,  услуга  и 
угоститељству,  сведена  је  на  вршење  својеврсних  услуга  у  посредовању  између  мале 
привреде  и  Агенције  за  привредне  регистре,  где  општина  заправо  прима  захтеве  за 
упис,  промену  делатности  и  брисање  из  регистра  малих  привредника  са  своје 
територије,  према  уговору  закљученом  са  поменутом  агенцијом,  којој  их  затим 
прослеђује. 

Захваљујући  овоме,  можемо  ефикасно  да  пратимо  развој  терцијарног 
привредног сектора на нашој територији и што је још важније, тенденције тог развоја, 
како би адекватним мерама могли подстицајно да утичемо на његов развој. 

Према  подацима  са  краја  2006.  године,  који  нису  значајно  варирали,  на 
територији општине Горњи Милановац активно послује преко хиљаду предузетника, од 
чега у самом граду Г.Милановцу 1103, на Руднику 31, у Прањанима 26, Брђанима 21, 
Невадама, Велеречу и Сврачковцима по 13, Такову 12, док у свим осталим насељеним 
местима  општине  Горњи  Милановац  послује  мање  од  20  %  од  укупног  броја 
предузетника. 

У  наредном  четворогодишњем  периоду,  општина  ће  учинити  напор  да 
стимулише  привреднике  да  у  својим  срединама  започињу мали  и  средњи бизнис,  јер 
само развијањем микро средина, општина у целини може да напредује. 

Друга  значајна  ставка,  представљена  је  чињеницом,  да  преко  90%  свих 
предузетника  послује  самостално,  на  уштрб  пословања  у  форми  ортачког  друштва. 
Овакав облик организовања, међутим далеко је бољи како из разлога деобе ризика, тако 
и из разлога мобилисања већих средстава у заједничкој идеји предузетништва, тако да 
је  на  општини,  да  у  наредном  периоду,  малој  привреди,  на  неки  начин  пружи 
логистику, организовањем трибина, едукацијом, усмеравањем у правом смеру, како би 
се  економски  потенцијал  појединаца  удружио,  а  на  корист  општине  као  целине,  јер 
само  привредно  јака  општина,  која  почива  на  реалним,  тржишним  принципима, 
представља  гарант  њеним  грађанима  и  престаје  толико  да  буде  зависна  од  великих 
центара. 

Један од најважнијих статистичких показатеља за сваку пројекцију  у наредном 
периоду представља структура предузетништва у општини Горњи Милановац. 

Врста делатности  Број 
субјеката 

Трговина на мало у неспецијализованим 
продавицама, претежно прехрана и дуван 

105 

Остала трговина на моло  87 

Такси – превоз  86 

Барови  63 

Превоз робе у друмском саобраћају  47 

Ресторани  47 

Фризерски и др.третмани за негу лица, тела и 
косе 

41 

Остала трговина на мало у специјализованим 
продавницама 

31 

Одржавање и оправка моторних возила  30 

Производња одеће  19
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Овакво стање указује да је избор врсте делатности диригован више социјалним, 
него  тржишним  принципима.  Наиме,  тржишни  принцип  испоштован  је  само  у 
чињеници  да  има  највише  предузетника  који  тргују  на  мало  у  неспецијализованим 
продавицама,  претежно  прехране  и  дувана,  где  је  потражња  константна  и  није 
подложна великим осцилацијама, док је број регистрованих такси – превозника гледано 
према  броју  становника  општине  Горњи  Милановац,  предимензиониран,  управо  из 
разлога  што  овакав  посао  захтева  релативно  мале  издатке  за  основна  средства. 
Истовремено, занатство готово да изумире и присутно је у занемарљивој бројци. 

Суштина програма развоја општине у области трговине и услуга, неодвојиво је 
повезана  са  промоцијом  општине  Горњи  Милановац  као  општине  примамљиве  за 
туристе,  посебно  у  области  сеоског  туризма,  као  и  промоције  планине  Рудник  као 
зимског  центра,  јер  терцијарни  сектор  не  може  опстати  без  платежно  способних 
корисника,  без  купаца  роба  и  услуга.  Општина  ће  зато  у  наредном периоду  учинити 
напор да свеобухватно предвиди низ мера у циљу привлачења слободних средстава од 
нерезидената,  туриста,  посетиоца,  људи  у  транзиту.  Неопходно  је  искористити 
чињеницу да је Горњи Милановац, град транзита између северне и југозападне Србије и 
у што већој мери привући управо путнике у транзиту да купују и користе услуге које 
може понудити наша мала привреда, на модеран, услужан и достојан начин. 

Као  резиме,  суштина  наредног  четворогодишњег  програма  биће  мобилизација 
идеја  и  њихово  повезивање  са  средствима  за  њихово  остварење,  све  у  контексту 
реалних  потреба,  сагледаних  на  једном  ширем  нивоу.  Наша  општина,  према  томе,  с 
једне стране биће општина својих грађана,  где постоје релативно стабилни параметри 
за одређивање потражње за појединим категоријама роба и  услуга, и са друге стране, 
где ће Горњи Милановац, бити и град у срцу Шумадије и град на раскрсници путева, 
који треба бити и остати примамљив за све појединце које се налазе у транзиту између 
северне и југо западне Србије. 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ 

Општина  Горњи  Милановац  је  почела  са  озбиљнијим  коришћењем 
информационих технологија још 1996. Године. За све виталне општинске функције су 
обезбеђени компјутери и апликације. Општина Горњи Милановац је годинама  лидер у 
Србији у увођењу у рад информациониних технологија. Тренутно смо у пилот пројекту, 
са Министарством  за  државну  управу  и  локалну  самоуправу,    за  израду  централног 
бирачког списка Републике Србије. 

У  наредном  периоду  је  неопходно,  што  пре,  израдити  интегрисани 
информациони  систем  који ће  обухватити  све  процесе  у  општинској администрацији. 
Основа  овог  система  је  u  следећим  документима:  Стратегија  развоја  информатичког 
друштва  у Републици Србији, „eSEE Aгенда +“ (регионални план југоисточне Европе 
за  развој  информационог  друштва  за  период  20072012.  године),  Стратегија  развоја 
телекомуникација  у  Републици  Србији  за  период  20062010.године  и  Пројекат 
информационог  система  општине  Горњи Милановац,  који  смо  урадили  у  сарадњи  са 
општином Вефсен из Норвешке (Пројекат ИСа).
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Изградња  информационог  система  има  два  основна  циља:  Да  приближи 
општину  грађанима,  да  им  се  олакшају  и  убрзају  сви  послови  које  обављају  са 
општином  и  да  се  изврши  реформа  администрације  како  би  била  што  ефикаснија  и 
економичнија. 

Основу  ИСа  треба  да  чини  рачунарскокомуникациона  мрежа  заснована  на 
WiMAX  стандарду  (интернет  на  целој  територији  општине,  формирање  општинских 
центара, повезивање са другим општинама и Београдом,....). Овако пројектован ИС би 
нам  омогућио  да  општинске  услуге  пружамо:  на  различитим  локацијама  у  граду,  у 
удаљеним насељеним местима, на WEB локацији на интернету, у једниственој шалтер 
сали,...било  где  у  оквиру  комуникационе  мреже  (нисмо  везани  ни  за  једну  физичку 
локацију).  Урађена  је  анализа  броја  становника  у  односу  на  удаљености  од  града  и 
планирана  изградња  5  општинских  центара  у  Прањанима,  Руднику,  Враћевшници, 
Такову  и  Угриновцима.  У  оквиру  града  је  планирано  повезивање  свих  буџетских 
корисника како општинских тако и републичких. Током 2006. године је урађен детаљан 
Елаборат безжичног повезивања. 

Прејакат ИСа  даје  одговор и  на  највећи  проблем  администрације  на  огромну 
папирологију. Решење  је планирано по узору на општину Вефсен из Норвешке. Наши 
пријатељи су овај проблем решили на импресиван начин. Сваки документ се скенира и 
постаје  фајл  у  информационом  систему  доступан  свима  на  даљу  обраду.  Изворни 
папирни документи се одмах одлажу у посебне ормаре на чување и не учествују у даљм 
процесу рада. 

15. новембра 2006.  године добијена  је  писмена  сагласност  од,  тада надлежног, 
министарства науке и заштите животне средине, за извођење овог пројекта. Подршка за 
пројекат  је  добијена  на  основу  прзентације  пројекта  у  министрству.    Добили  смо 
обећање да  ће држава  у Г.Милановацу,   као лидеру  у информационим технологијама, 
изградити један од прва три „Дата центра“ у Србији. 

Током 2007. године је на основу овог пројекта добијено 1.500.000,00 динара од 
Министарства  за државну  управу и  локалну самоуправу. Од тих средстава набављена 
су два сервера и неопходна опрема за почетак реализације пројекта. 

У досадашњем раду на пројекту ИСа постигнути су важни закључци: Тренутно 
ни  у  једној  општини  у  Републици  Србији  не  постоји  комплетно  решење 
информационог система нити се очекује у скоријој будућности, Република Србија нема 
намеру  да  решава  овај  проблем  барем  не  у  целини,  Решења  из  страних  земаља  није 
могуће  директно  применити  због  различите  законодавне  регулативе,  ИС  општине 
Г.Милановац се мора градити од почетка, корак по корак, по приоритетима, поштујући 
наше законе и обичаје. 

Постоји огромна жеља и потреба да се изгради савремен информациони систем 
општине Г.Милановац. Хоћемо да добијемо модерну и добро уређену администрацију 
по узору на општину Вефсен у Норвешкој. За завршетак овог дуготрајног, пионирског 
посла  потребан  је  огроман  ентузијазам,  велика  средства  и  максимална  подршка  од 
комплетног општинског менаџмента.
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III ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

ГАСИФИКАЦИЈА И ТОПЛИФИКАЦИЈА 

У претходном четворогодишњем периоду, општина Горњи Милановац учинила је 
много у области гасификације и топлификације. 
Користећи  средства  из  свог  буџета,  средстава  самодоприноса  и  комуналног 
доприноса,  учешћа  Владе  и  уплате  грађана  за  прикључке,  финансирана  је  и 
успешно  завршена  изградња  инфраструктуре  градског  гасовода  и  систем 
прикључен на регионални гасовод у Прељини. 

За ову намену утрошена су веома значајна средства: 

1. Преко ЈКП "17 септембар" (сада ЈКП „Горњи Милановац“), у 
периоду до 1997. године до половине 2003.године  64.818.139,00 
2. Преко МЗ Г.Милановац, у периоду половина 2003. године до 
септембра 2008.године  33.474.591,00 
3. Из средстава накнаде за прикључак од грађана у периоду од. 
2000.године до 2008. године  173.600,000,00 
УКУПНО (без учешћа привреде, установа и др. субејеката)  271.892.730,00 

Данас,  захваљујући  великом  раду,  читав  град  Горњи  Милановац  покривен  је 
мрежом гасовода. Наша општина је од ретких у којој свако градско домаћинство 
има  могућност  прикључења  на  гас,  а  већина  локалних  привредних  субјеката 
користи све предности овог облика енергије. Међутим, изградња гасовода је само 
прва  фаза  –  фаза  стварања  могућности.  У  наредном  периоду  чекају  нас  велике 
инвестиције  у  одржавање  мреже,  њену  модернизацију  и  ширење  на  сеоска 
подручја.  У међувремену,  и  цена  гаса  је  вишестроко  порасла, што  је  чињеница 
коју не можемо занемарити. Из свих поменутих чињеница, да се закључити да је 
на  општини обавеза  да  веома  пажљиво  и  стратешки  испланира  следећу  фазу  у 
пројекту гасификације и топлификације. 
У  том  правцу,  значајно  је  истаћи  да  је  у  плану  да  у  локалним  оквирима  буде 
основано  јавно  предузеће  за  дистрибуцију  гаса,  што  би  престављало  велики 
бенефит  за  све.  На  овај  начин  би  сва  средства  која  потрашачи  издвајају  као 
накнаду  за  коришћење  гаса,  преко  јавног  предузећа  за  дистрибуцију  гаса,  била 
враћана  у  локалну  заједницу  и  користила  би  се  се  за  сервисирање  текућих  и 
ванредних  трошкова,  санацију,  одржавање  и  модернизацију  гасне 
инфраструктуре. Такође, задужење новоформираног јавног предузећа, била би и 
конверзија  енергената  са  мазута  на  природни  гас,  у  градским  котларницама  у 
Железничкој и Ломиној. 

За  општину  и  грађане,  на  овај  начин,  биће  остварена  значајно  боља 
контрола  трошења  средстава прикупљених  од накнада  за  потрошњу  гаса,  а  која 
средства  редовно  издвајају  домаћинства  и  привреда    корисници  гаса,  уз 
истовремено  лакше  остварење  свих  инвестиционих  планова  у  овој  области 
коришћењем поменутих средстава као наменских.
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КАПАЦИТЕТИ И ДИСТРИБУЦИЈА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Електро мрежа у већини насељених места је у лошем стању, са мало бетонских 
стубова,  слабим  напоном  и  проводницима  малог  промера.  Тренутно  постоји  више 
хиљада метара електромреже за коју су побијени бетонски стубови али због недостатка 
финансијских  средстава  нису  набављени  и  уграђени  проводници што  је  приоритетан 
задатак  у  наредном  периоду.  Недостаје  и  више  јачих  трафо  станица  што  се  мора 
разрешити изградњом нових или јачим трафо станицама на основу стручног мишљења 
и финансијског  учешћа Електродистрибуције.   Посебно  је  лоше стање нисконапонске 
мреже    на  подручју  које  покрива  Електродистрибуција  Лазаревац.  Општи  је  захтев 
грађана  и  месних  заједница  да  подручје  општине  покрива  и  одржава  једна 
Електродистрибуција  са  седиштем  у  Горњем Милановцу.  Неопходно  је  наставити  са 
заједничким  улагањем  у  реконструкцији  нисконапонске  мреже  од  стране  грађана, 
месних  заједница,  општине  и  нешто  веће  учешће  Електродистрибуције.  Број 
набављених и постављених бетонских стубова  не задовољава ни минимум потреба, а 
има насељених места где нема бетонских стубова. 

У  току  је  израда  и  доношење  средњорочних  планова  и  смерница  у  области 
електроенергетике  и  дистрибуције  електричне  енергије  на  нивоу  ЕПСа  и  нижих 
организационих јединица. 

ПЛАН ПРОЈЕКТОВАЊА 2009. год. 

ОГРАНАК "ЧАЧАК"  Погон "Горњи Милановац" 

Први приоритет 

ПРОЈЕКАТ  Дужина 
(м)  Пројектант  квар 

р бр  НАЗИВ ПРОЈЕКТА  тал 

Погон "Горњи Милановац" 

1  МНН са ПТС "Метаљка" извод за Туловиће  2,800  Душко Крунић  1 
2  МНН са ПТС "Средина села" извод за Шутиће  1,300  Душко Крунић  2 
3  МНН са ТС "Луњевица кула" извод за Беле Воде  4,600  Душко Крунић  1 
4  МНН са ПТС "Пуловци" извод за Царевиће  1,000  Душко Крунић  1 
5  МНН са ТС "Г.Црнућа"  извод према Продавници  1,000  Душко Крунић  2 
6  МНН са ПТС "Милочај" извод према Рапај брду  1,600  Душко Крунић  2 
7  МНН са ПТС "Д.Црнућа" извод за Јевтовиће  2,800  Душко Крунић  1 
8  МНН са ПТС "Бојовићи" извод за Лазовиће  3,600  Милан Јеремић  2 
9  МНН са ПТС "Брајићи село" извод за Петровиће  1,600  Милан Јеремић  2 
10  МНН са ТС "Бели камен" извод за Томаниће  2,900  Милан Јеремић  1 
11  МНН са ПТС "Галовићи" извод за Старчевиће  2,800  Милан Јеремић  1 
12  МНН са СБТС "Теочин" извод за Ковачевиће  1,900  Милан Јеремић  3 
13  МНН са ТС "Леушићи" извод за Јевтовиће  2,100  Милан Јеремић  1 
14  МНН са ПТС "Ридови брдо" извод за Шишовиће  1,900  Милан Јеремић  2 
15  МНН са ПТС "Тошићи" извод за Марушиће  1,200  Милан Јеремић  1 
16  МНН са ПТС "Међуречица" извод за Вујичиће  3,000  Зоран Новаковић  1 
17  МНН са ПТС "Међуречица" извод за Школу и Дом  4,000  Зоран Новаковић  1 
18  МНН са ТС "Озрем кула" извод за Стефановиће  3,000  Зоран Новаковић  2 
19  МНН са ПТС "Бели камен" извод за Видиће  3,000  Зоран Новаковић  2 
20  МНН са ПТС "Г.Матовићи" извод према Полому  2,000  Зоран Новаковић  2 
21  МНН са ПТС "Живаљ"  извод за Милосављевиће  2,500  Зоран Новаковић  3 
22  МНН са ПТС "Брусница сло" извод за поњавиће  3,300  Зоран Новаковић  3



45 
23  МНН са ПТС "Оташевићи" извод за Дмитровиће  3,000  Зоран Новаковић  3 
24  МНН са ПТС "Маклеш" извод за Доње Поповиће  2,000  Зоран Новаковић  1 
25  МНН из БТС "Царевића насеље" извод за Парац  1,300  Драган Ђоковић  1 
26  МНН у ул.Вука Караџића из БТС "Снага"  0,500  Драган Ђоковић  1 
27  МНН у ул.М.Ђурића и према Г.М. из БТС "Снага"  2,500  Драган Ђоковић  1 
28  МНН за ул. Церску из БТС "Мишовића пут"  1,000  Драган Ђоковић  2 
29  МНН за Стругаревиће из ТС "Подрум"  1,800  Драган Ђоковић  1 
30  МНН за ул. Г.Јевремову из БТС "Антонићи"  0,500  Драган Ђоковић  1 
31  МНН за ул. Таковску из ТС "Спомен парк"  0,500  Драган Ђоковић  2 
32  МНН за ул. Г. Принципа из БТС "Г.Принципа"  0,700  Драган Ђоковић  1 
33  МНН у Корчагиновој из ТС "Корчагиново насеље"  1,500  Драган Ђоковић  3 

УКУПНО I ПРИОРИТЕТ ПРОЈЕКАТ  69,200 

ПЛАН ПРОЈЕКТОВАЊА 2009. год. 

ОГРАНАК "ЧАЧАК"  Погон "Горњи Милановац" 

Други приоритет 

ПРОЈЕКАТ  Дужин 
а (м)  Пројектант 

квар 
Ред. 
бр.  НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

тал 

Погон "Горњи Милановац" 

1  МНН извод мешовити вод са ТС "Јабланица"  5,000  Душко Крунић  1 
2  МНН са ПТС "Прњавор" извод за Лаловиће  1,500  Душко Крунић  1 
3  МНН са ПТС "Милочај" извод за Јовановиће  1,800  Душко Крунић  2 
4  МНН са ТС "Г.Црнућа" за Ериће и Школу  5,000  Душко Крунић  2 
5  МНН са ПТС "Повито брдо" за Жижовиће  3,400  Милан Јеремић  3 
6  МНН са ПТС "Повито брдо" за Јевтовиће  1,700  Милан Јеремић  3 
7  МНН са ПТС "Пуцијаши" извод за Пуцијаше  4,200  Милан Јеремић  4 
8  МНН са ТС "Г.Гора 1" извод за Мариће  2,700  Милан Јеремић  4 
9  МНН са ТС "Коштунићи" извод за Милојевиће  2,800  Милан Јеремић  4 
10  МНН из ТС "Бершићи" за Машински парк  3,000  Зоран Новаковић  4 
11  МНН из ПТС "Клатичево" извод према Школи  3,000  Зоран Новаковић  3 
12  МНН из ПТС "Осећани" извод за Солујиће  2,000  Зоран Новаковић  1 
13  МНН из ТС "Давидовица" извод за Аџиће  2,000  Зоран Новаковић  2 
14  МНН из ПТС "Гробље Шарани" за Станкиће  2,000  Зоран Новаковић  3 
15  МНН из ПТС "Маџарац" извод бр.1 и 2  3,000  Зоран Новаковић  4 
16  МНН из ТС "Савинац" извод за Долове  2,000  Зоран Новаковић  2 
17  МНН из ПТС "Кракаш" за Брајовиће  2,000  Зоран Новаковић  3 
18  МНН из ТС "СТШ" за ул. Курсулину  0,600  Драган ђоковић  3 
19  МНН у ул.П.Кочића из БТС "С.солидарности"  1,000  Драган ђоковић  2 
20  МНН за ул.К.Александра из ТС "Бацковац"  0,600  Драган ђоковић  4 
21  МНН са БТС "П+3" за Ћерамиде  4,000  Драган ђоковић  4 
22  МНН за Раловића поток из БТС "Снага"  1,000  Драган ђоковић  4 
23  МНН за Запис из БТС "В.П.Луњевица"  1,400  Драган ђоковић  4 
24  МНН за Старчиће из БТС "Ивице 1"  1,600  Драган ђоковић  4 
25  МНН за ул.Р.Кончара из БТС "Рада Кончара"  0,500  Драган ђоковић  4 
26  МНН за ул.Радничку из БТС "Насеље типоп."  0,700  Драган ђоковић  4 

УКУПНО II ПРИОРИТЕТ ПРОЈЕКАТ  58,500
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ТРАНСФ. СТАНИЦЕ 10(20)/0,4 kV 
ОГРАНАК "ЧАЧАК" Погон "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"  2009. 

Први приоритет 

ТРАНСФ. СТАНИЦЕ 
10(20)/0,4 kV  Збир  Ново  Снага  Тип  Проје.  Одобрење  Цена  под  општина 

р. 
б 
р 

НАЗИВ ТС 
поена  РЕК  kVA  Елабо 

. 
x(1000) 
дин 

група 

Погон "ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ" 

1  МБТС 10/04 КВ "Мали Рај"  630  2.045,00 

2  СБТС 10/04 кВ "Красојевци" Рудник  100  709,00 

3  ТС 10/04 кВ "Гробнице"  630  750,00 

УКУПНО I ПРИОРИТЕТ ТС 
10/0,4 kV/kV Погон  "Г. 
Милановац" : 

1360  kVA  3.504,00  дин 

ТРАНСФ. СТАНИЦЕ 10(20)/0,4 kV 
ОГРАНАК "ЧАЧАК" Погон "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ" 2009. 

Други приоритет 

ТРАНСФ. СТАНИЦЕ 
10(20)/0,4 kV  Збир  Ново  Снага  Тип  Проје.  Одобрење  Цена  под  општина 

р.бр  НАЗИВ ТС  поена  РЕК  kVA  Елабо.  x(1000) 
дин 

група 

Погон "ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ" 

1  ТС 10/04 кВ "Бацковац"  630  1.300,00 

2  ТС 10/04 кВ "Град 2"  630  1.000,00 

3  МБТС 10/04 кВ "Прањани"  630  1.300,00 

4  МБТС 10/04 кВ "Таковска"  630  1.300,00 

5  МБТС 10/04 кВ "Спомен парк"  630  1.300,00 

6  МБТС 10/04 кВ "Курсулина 1"  630  1.300,00 

7  МБТС 10/04 кВ "Туш"  630  2.045,46 

8  МБТС 10/04 кВ "Кеј"  630  2.045,46 

9  МБТС 10/04 кВ "Објекат А"  630  1.000,00 

10  МБТС 10/04 кВ "Корчагинова"  1260  2.045,46 

УКУПНО II ПРИОРИТЕТ ТС 
10/0,4 kV/kV Погон "Г. 
Милановац" : 

6930  kVA  14.636,38  din
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ДВ 10(20) kV 
ОГРАНАК "ЧАЧАК" Погон "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"2009.г. 

Први приоритет 

НАДЗЕМНИ И КАБЛ. ВОДОВИ 
10(20)kV  Збир  Ново  Дужина 

Врста 
стуба  Прој. 

Одобр. 
за 

изград 
њу  Цена  под 

Општина 

р. 
б 
р 

НАЗИВ ВОДА 
поена  Реко.  km  пресек 

провод. 
Елаб.  x(1000) 

дин 
груп 
а 

Погон "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ" 
1  ДВ 10 кВ Семедраж  Савинац  2,500  2.812,50 
2  ДВ 10 кВ Градови  Мали Рај  0,500  562,50 

3  ДВ  10  кВ  Рудник    Земунско 
одмаралиште  0,700  787,50 

4  ДВ  10  кВ  Прањани  Лименка   Брајићи са огранцима  6,000  6.750,00 

5  ДВ 10 кВ за СБТС Весковићи  1,440  1.620,00 

6  ДВ  10  кВ  Раскрснице   
Сврачковци  5,000  5.625,00 

7  ДВ 10 кВ за Велика села  7,000  7.875,00 
8  Прикључак за ТС "Гробнице"  0,300  337,50 

9  Кабловски  вод  10  кВ  Центар   Општина  0,300  1.350,00 

1 
0 

Кабловски вод 10 кВ Ролофлекс  
Луњевица В.П.  0,640  2.880,00 

1 
1 

Кабловски вод 10 кВ Град 2   Кеј 
 Парк  0,6  2.700,00 

1 
2 

Кабловски  вод  10  кВ  Спортска 
хала  Корчагинова  0,55  2.475,00 

УКУПНО I ПРИОРИТЕТ ДВ 10kV 
Погон "Г.Милановац":  25,530  km  35.775,00  din 

ДВ 10(20) kV 
ОГРАНАК "ЧАЧАК" Погон "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"2009.г. 

Други 
приоритет 

NADZEMNI I 
KABL.VODOVI 10(20)kV  Збир  Ново  Дуж. 

Врста 
стуба  Прој 

Одобр.за 
изградњу  Цена  под 

Општина 

р 

б 
р 

НАЗИВ ВОДА 

поена  Реко.  km  пресек 
провод. 

Елаб.  x(1000) 
дин 

група 

Погон "ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ" 

1  ДВ  10  кВ  од ТС  35/10  кВ до Мајдана  2,800  3.150,00 

2  Кабловски вод 10 кВ ГМ 2  Царевића насеље  1,200  5.400,00 

3  Кабловски вод 10 кВ ГМ 3  Секо  0,670  400,00 

УКУПНО  II  ПРИОРИТЕТ 
ДВ 10 kV ПОГОНА 
"Г.Милановац" : 

4,67 
km  8.950,00  дин
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МРЕЖА НИСКОГ НАПОНА 
ОГРАНАК "ЧАЧАК" Погон "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ"2009.г. 

Други приоритет 

MREŽE NISKOG NAPONA 
0,4kV  Збир  Ново  Дужина  Врста стуба и  Проје. 

одобр 
ење 
за 

изгра 
дњу  Цена  квар 

Оп 
шт. 

р бр  НАЗИВ НН ВОДА  поена  Рек.  km  пресек 
провод. 

Елаб.  x (1000) 
din 

тал 

Погон "ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ" 

1 
МНН са ПТС "Д.Црнућа" 
извод према Јевтовићима  рек.  2,800  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  нема  нема  2.950,00  1 

2 
МНН са ТС "Јабланица кула" 
извод за Треску  рек.  2,900  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  има  има  2.481,00  2 

3 
МНН са СБТС "Хаџићи" извод 
за Хаџиће  рек.  2,700  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  има  има  3.237,00  3 

4 
МНН са ТС "Враћевшница 
Кула" извод за Средојевиће  рек.  0,700  X00/0A 

3x35+54.6 mm 2  има  има  897,00  4 

5 
МНН са ТС "Луњевица Кула" 
извод према Грабовици  рек.  3,200  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  има  има  3.570,00  1 

6 

МНН са ПТС "Гробнице" 
извод према Филиповић Жику  рек.  1,500 

X00/0A 
3x70+54.6+2x1 

6 mm 2 
има  има  1.393,00  2 

7 
МНН са СБТС "Гај" извод за 
Гај  рек.  2,600  X00/0A 

3x35+54.6 mm 2  има  има  2.574,00  3 

8 
МНН са ПТС "Мокро Поље" 
извод за Дмитриће  рек.  1,200  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  има  има  1.152,00  4 

9 

МНН са ТС "Д.Врбава Кула" 
извод бр. 1 и 2  рек.  2,720 

X00/0A 
3x70+54.6+2x1 

6 mm 2 
има  има  3.288,00  1 

10 
МНН са "Бели Камен" извод 
за Томановиће  рек.  2,900  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  нема  нема  3.361,00  2 

11 

МНН са ПТС "Тошићи" извод 
за Марушиће  рек.  1,200 

X00/0A 
3x35+54.6+2х1 

6 mm 2 
нема  нема  1.390,00  3 

12 
МНН са ПТС "Галовићи" 
извод за Старчевиће  рек.  2,800  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  нема  нема  3.245,00  1 

13 
МНН са ТС "Леушићи кула" 
извод за Јевтовиће  рек.  2,100  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  нема  нема  2.433,00  1 

14 
МНН са СБТС "Теочин" извод 
за Ковачевиће  рек.  1,900  X00/0A 

3x35+54.6 mm 2  нема  нема  2.202,00  4 

15 
МНН са ПТС "Брајићи 
Село"извод за Петровиће  рек.  1,600  X00/0A 

3x35+54.6 mm 2  нема  нема  1.854,00  2 

16 
МНН са ТС "Таково кула" 
извод за Ровине  рек.  3,000  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  има  има  3.180,00  2 

17 
МНН са ПТС "Гробље" извод 
за Под  рек.  3,000  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  има  има  3.180,00  1 

18 

МНН из ТС "Бершићи" извод 
према Машинском парку  рек.  3,000 

X00/0A 
3x70+54.6+2x1 

6 mm 2 
нема  нема  3.180,00  4
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19 

МНН из ПТС "Клатичево" 
извод према Школи  рек.  3,000 

X00/0A 
3x70+54.6+2x1 

6 mm 2 
нема  нема  3.180,00  3 

20 
МНН из ПТС "Осећани" извод 
према Солујићима  рек.  2,000  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  нема  нема  2.120,00  1 

21 
МНН из ТС "Давидовица кула" 
извод према Аџићима  рек.  2,000  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  нема  нема  2.120,00  2 

22 

МНН из ПТС "Гробље 
Шарани" извод према 
Станкићима 

рек.  2,000  X00/0A 
3x70+54.6 mm 2  нема  нема  2.120,00  3 

23 
МНН из ПТС "Маџарац" извод 
за Жижовиће број 1 и 2  рек.  3,000  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  нема  нема  3.180,00  4 

24 
МНН из ПТС "Гај" извод за 
Тројанчевиће  рек.  3,000  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  нема  нема  3.180,00  2 

25 
МНН из ТС "Савинац" извод 
за Долове  рек.  2,000  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  нема  нема  2.120,00  2 

26 
МНН из ПТС "Кракаш" извод 
према Брајовићима  рек.  2,000  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  нема  нема  2.120,00  3 

27 

МНН из ТС "СТШ" за ул. 
Курсулину  рек.  0,600 

X00/0A 
3x70+54.6+2x1 

6 mm 2 
нема  нема  700,00  4 

28 

МНН из БТС "Станови 
солидарности 2" за ул. Петра 
Кочића 

рек.  1,000 
X00/0A 

3x70+54.6+2x1 
6 mm 2 

нема  нема  1.160,00  4 

29 

МНН из ТС "Бацковац" извод 
за ул. Кнеза Александра  рек.  0,600 

X00/0A 
3x70+54.6+2x1 

6 mm 2 
нема  нема  700,00  4 

30 
МНН са БТС "П+3" извод за 
Ћерамиде  рек.  4,000  X00/0A 

3x70+54.6 mm 2  нема  нема  4.640,00  4 

31 

МНН из БТС "Насеље 
типопластике" извод за ул. 
Радничку 

рек.  0,700 
X00/0A 

3x70+54.6+2x1 
6 mm 2 

нема  нема  800,00  4 

32 
МНН са ПТС "Рапај Брдо 
извод за Дугу њиву  рек.  4,990  X00/0A 

3x35+54.6 mm 2  има  има  4.990,00  2 

33 
МНН са ПТС "Прњавор" извод 
за Лаловиће  рек.  1,500  X00/0A 

3x35+54.6 mm 2  нема  нема  1.300,00  1 

34 

МНН са СБТС "Гај" расплет 
извода бр. 2 и 3  рек.  1,500 

X00/0A 
3x70+54.6+2x1 

6 mm 2 
има  има  1.800,00  2 

УКУПНО  II  ПРИОРИТЕТ  М.Н.Н.  Погон 
"Г.Милановац" :  75,71  km  81797,00  din 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

У  складу  са  планом  дигитализације  и  модернизације  телефонских  мрежа, 
Дирекције  за  развој,на  територији  радног  центра  Г.Милановац  су  планиране  следеће 
активности: 

На подручју досадашње АТЦ Угриновци  (Заграђе, Варнице и Трудељ изузев самих 
Угриноваца)  су  у  завршној  фази  радови  на  изградњи  нове  подземне  мреже  и  пустању 
нових дигиталних централа. 
Инсталиране су три нове централе типа МСАН : Заграђе,Трудељ и Варнице са приступним 
мрежама.На подручју ових централа се раздвајају двојници и инсталирају нови бројеви са 
свим најсавременијим сервисима (широкопојасни интернет,ИПТВ).На подручју самог села
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Угриновци  се  планира  раздвајање  двојника  „фиксном  бежичном  телефонијом“  (ЦДМА) 
тако  да  ће  на  овој  територији  бити  раздвојени  сви  бројеви  до  краја  текуће  године.Све 
поменуте централе су повезане оптичким каблом. 

У току  је реализација плана дигитализације централа Бољковци, Бершићи, Брезна, 
Горњи  Бањани  и  Горњи  Бранетићи.  На  овим  подручјима  се  врши  замена  постојећих 
аналогних централа новим дигиталним централама типа МСАН са   свим најсавременијим 
сервисима,укључујући  брзи  интернет(АДСЛ)  и  кабловску  телевизију  (ИПТВ).На  овим 
територијама  ће  преостали  двојници  бити  раздвојени  коришћењем  фиксне  бежичне 
телефоније  (ЦДМА).Нова  приступна  мрежа  на  наведеним  објектима  ће  се  накнадно 
појединачно уговарати и радити. Такође је у току полагање оптичког кабла од Бершића до 
Горњих Бањана као и претплатничког кабла у исти ров. 
У  плану  за  ову  годину  је  монтирање  још  једне  базне  станице  за  фиксну  бежичну 
телефонију на Руднику Кеља. 

У  Прањанима  ,  Руднику  и  Такову      су  монтиране    и  спремне  за  рад  ДСЛАМ 
централе за брзи интернет (АДСЛ) и ИПТВ у постојећим објектима. 
У  наредном  периоду  је  планирана  изградња  нових  централа  са  приступним 
мрежама(подземним)  у  Луњевици  иза  касарне,Грабовици  код  кафане  „Уранак“,у  улици 
Кнеза Александра код „Плавог Моста“ и Сврачковци код стоваришта „Домарди“. 
У плану за наредни период  је ископ и полагање оптичког кабла од Бершића до Брезне и 
Бершића до Горњих Бранетића.Након тога ће све централе на подручју РЦ Г. Милановац 
бити повезане са оптичким каблом са Г. Милановцем и даље. 

На градском подручју је планирана изградња оптичке мреже до бизнис корисника у 
Карађорђевој улици као и ул.Кнеза Александра.Као следећи приоритет за оптичку мрежу је 
улица Радована Грковића дуж индустријске зоне. 

У  плану  су  и  парцијална  проширења  постојећих  капацитета  на  градској  мрежи  у 
договору  са  месном  заједницом  ГМ  и  Урбанизмом  у  деловима  града  где  се  врше 
реконструкције улица или тротоара. 

У  наредним  годинама  планира  се  замена  постојећих  централа  и  изградња  нове 
мреже  на објектима где још постоје двојници а послови на раздвајању нису у току,  а то су 
Таково, Рудник, Калиманићи, и варошица Угриновци док ће се  двојници у Враћевшници и 
Д. Врбави  мењати са фиксном бежичном телефонијом“ (ЦДМА). 

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

I   ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

У  овој  области  с  обзиром  на  радније  започете  пројекте  и  реалне  потребе  у 
наредном периоду од четири године треба пројектовати и изградити: 

1.  наставити радове на изградњи Регионалног система за водоснабдевање ’’Рзав’’ 
у  оквиру  друге  фазе  која  подразумева  изградњу  приступног  пута,  цевовода 
сирове  воде,  далековода  и  изградњу  насуте  бране  на  реци  Велики  Рзав  на 
профилу ’’Сврачково’’. 

Инвеститор радова биће заједничко Јавно предузеће за водоснабдевање ’’Рзав’’ 
из Ариља. 

Пројектна документација је највећим делом урађена. 

Процена је да ће сви радови стајати око 70.000.000 еура.
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Рок за изградњу износи 4 године, а зависиће највише од тога да ли ће учесници у 
финансирању благовремено обезбеђивати средства. 

У финансирању радова треба да  учествује Република Србија преко Републичке 
Дирекције за воде, Електропривреда Србије, обзиром да ће акумулација обезбеђивати и 
производњу  електричне  енергије  и  пет  општинаучесница  у  изградњи  преве  фазе 
Регионалног система за водоснабдевање ’’Рзав’’. 

Општина  Горњи  Милановац  у  укупној  инвестицији  у  наредне  четири  године 
треба да учествује са 13,5% предвиђених финансијских средстава. 

Након реализације ове друге фазе, општина Горњи Милановац треба да добије 
укупно 350 л/сец воде и истовремено да  у сваком периоду године па и  у маловодним 
месецеима има обезбеђене довољне количине воде за све потребе. 

2.  Израда  Главног  пројекта  водоснабдевања  општине  Горњи  Милановац  и 
каналисања отпадних и фекалних вода. 

Израду ове пројектне документације треба да финансира Републичка Дирекција 
за воде у 2009. години, а рок за израду ове документације износи једну годину. 

Вредност ове пројектне документације износи око 2.000.000 динара. 

3.  Израда идејног и главног пројекта санације бране у Горњим Бањанима. 

На реци Велика Дичина, још у току 1967. године изграђена је насута брана која 
је  имала  намену  да  задржи  поплавни  талас  и  изврши  ретенцију  наноса  са  сливног 
подручја  ове  реке.  Имајући  у  виду  да  је  у  Горњим  Бањанима  у  току  1984.  године 
изграђено постојење  за  производњу  воде  за пиће,  то  санација  ове бране има изузетан 
значај  за  водоснабдевање  северозападног  дела  општине  јер  би  се  њеном 
реконстукцијом  и  надвишењем  са  наменом  да  буде  ’’вишенаменска’’  обезбедила 
довољна  количина  воде  у  ’’маловодном’’  периоду  и  омогућило  да  посторјење  за 
производњу воде у Горњим Бањанима у сваком моменту може обезбедеити најмање 60 
л/сец воде  са очувањем биолошког минимума. 

Радови на изради променуте пројектне документације су  уговорени. Процењује 
се да је њихова вредност око 6.500.000 динара. Међутим, евиденто ће доћи до повећања 
потребних финансијских  средстава  с  обзиром  да  се  планирају  геотехнички истражни 
радови, те зависно од обима ових радова ће зависити и укупна вредност  радова. 

Финансирање  радова  се  врши  из  Буџета  Републике  Србије,  преко  Јавног 
водопривредног предузећа ’’Србијаводе’’ из Београда. 

Реалан  рок  за  завршетак  пројектне  документадије  износи  2  године  (  2008.  и 
2009. година). 

4.  Наставити већ уговорено пројектовање и изградити део водоводног система за 
водоснабдевање  од  Горњег  Милановца  до  Рудника  са  успутним  насељима 
(Сврачковци, Мајдан, Рудник).
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Процењује  се  да  ће  укупна  вредност  свих  радова  (пројектовање  и  изградња) 

стајати око 2.000.000 еура. 

Зависно од могућности обезбеђивања финансијских средстава, реално време за 
извођење свих радова је 1,5 година. 

У  финансирању  радова  очекује  се  да  учествују  општина  Горњи  Милановац, 
Републичко Министарство за Национални инвестицони план, Републичка Дирекција за 
воде и евентуално средства од могућих донатора. 

5.  Израда  главног напојног цевовода  за водоснабдевање пречника Ø400мм од 
’’Звезде’’ до резервоара ’’Парац’’. 

Пројектна  документација  је  за  ове  радове  при  самом  крају  и  ради  је  стручна 
служба ЈКП ’’Горњи Милановац’’. Дужина цевовода износи 1,5 км, а вредност радова 
је око 15.000.000 динара. 

У финансирању овог  објекта  учествоваће  ЈКП  ’’Горњи Милановац’’, Општина 
Горњи Милановац и евентуално Републичка Дирекција за воде. 

Реалан рок за извођење ових радова је једна грађевниска сезона, али обзиром на 
значај  овог  цевовода  који  треба  да  омогући  дистрибуцију  воде  у  цео  градски  систем 
његова изграња се планира за 2009. годину. 

6.  Наставити  и  изградити  систем  за  водоснабдевање  насеља  Љутовница, 
Накучани, Калиманићи, Шилопај, Клатичево. 

Радови на изради пројектне документације су уговорени за прву фазу. 

Реалан рок изградње прве фазе је једна грађевинска сезона. 

У  финансирању  ће  учествовати  насеља  за  која  се  гради  водовод  преко 
заинтересованих домаћинстава, Општина Горњи Милановац и средства из Републичког 
Министарства за Национални инвестициони план. 

Тачна вредност свих радова утврдиће се након израде пројектне документације. 

7.  Израда  пројектне  документације  за  водоснабдевање  ’’Гружанског  краја’’  за 
насеља Горња и Доња Врбава, Горња и Доња Црнућа, Бело Поље, Враћевшница 
и Липовац. 

Вредност израде пројектне документације је око 4.000.000 динара. 

Зависно од могућности обезбеђивања финансијеких средстава која би требало да 
обезбеди Општина  и наведена насеља пројекта документација би се могла израдити у 
периоду од једне године. 

8.  Израда  пројектне  документације  за  водоснабдевање  ’’Прањанског  краја’’  за 
насеља Прањани и Леушићи. 

У  финансирању  израде  студије  а  затим  и  пројектне  документације  за 
водоснабдевање овог краја општине, треба да учествује Општина Горњи Милановац и 
наведена насеља.
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Процењује се да вредност ових радова износи око 3.000.000 динара. 

Зависно од могућности обезбеђења средстава, реално време за израду наведених 
документа износи 1,5 година. 

9.  Завршетак  радова  на  водоснабдевању  насеља  Брђани,  дела  насеља  Брусница 
(’’Доњи крај’’), насеља Врнчани и дела насеља Грабовица 

Радови  на  овим    објектима  су  делом  изведени  на  основу  валидне  пројектне 
документације,  али  за  његово  ставаљање  у  функцију  неопходно  је  обезбедити 
неопходна финасијска средства. 

У финансирању ових радова треба да учествују  заинтересована домаћинства из 
ових  насеља,  Буџет  Општине  Горњи  Милановац  и  евентуално  Републичко 
министарство за Национални инвестициони план. 

Реалан  рок  завршетака  оба  ова  пројекта  је  2009.  година  уколико  се  обезбеде 
финансијека средства. 

10. Израда секундарне  водоводне мреже у граду Горњем Милановцу и Руднику у 
укупној дужини од 15 км. 

Првенствено ће се радити на земени постојеће секундарне водоводне мреже која 
је урађена од АЦ  цеви и то у улицама у граду у којима се предвиђа реконстукција. 

Процењује  се  да  вредност  ових  радова  у  планираном  периоду  износи  око 
1.200.000 еура. 

Највећи део средстава обезбедиће ЈКП ’’Горњи Милановац’’ из својих прихода, 
а  рачуна  се  и  на  део  буџетих  средстава  Општине  Горњи  Милановац  и  евентуално 
Републичке Дирекције за воде. 

II  КАНАЛИСАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

1.  У  делу  који  се  односи  на  водоснабдевање  већ  смо  истакли  да  ће  се  радити 
Главни  пројекат  водоснабдевања  Општине  Горњи  Милановац  и  каланисања 
отпадних и фекалних вода. Овај пројекат у овој области треба да да смернице и 
решења за израду канлизационе мреже и за пречишћавање отпадних и фекалних 
вода  за  поједина  насеља,  односно  групу  насеља.  Зависно  од  пројектованих 
решења,  од  могућности  обезбећивања  финансијских  средстава  и  евентуалних 
привредних  субјеката  који имају  интерес  радиће  се  део канализаионе мреже и 
системи за пречишћавање отпадних и фекалних вода у појединим насељима. 

2.  Реконстукција  Централног  постојења  за  пречићшавање  отпадних  и  фекалних 
вода у Горњем Милановцу. 

ЦППОВ  у Горњем Милановцу изграђен  је и пуштен  у рад крајем 1993 године. 
Међутим,  због  санкција  према  нашој  земљи  које  су  биле  уведене  у  то  време  није 
увезена и монтирана опрема за трећу фазу овог објекта – линије дигестије. Исто тако 
услед протека времена и других фактора неопходна је реконстукција дела грађевинских 
објеката и замена делова опреме.
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За  предвиђене  радове  неопходно  је  урадити  пројекту  документацију  за  коју 
имамо информације да ће коштати око 2.000.000 динара а затим на основу ње и извести 
намеравану  реконстукцију.  Претпостављамо  да  ће  вредност  свих  радова  на 
реконстуцији овог постојења изности 1,5 милиона еура. 

У  финансирању  ових  радова  треба  да  учествују  Општина  Горњи  Милановац, 
ЈКП ’’Горњи Милановац’’, Буџет Републике Србије преко Националног инвестицоног 
плана, Министарство екологије и евентуално обезбеђење донаторских средстава. 

Реалан рок за завршетак пројектне документације и извођење свих предвиђених 
радова износи 2 године. 

3.  Израда  канализационе  мреже  у  граду  Горњем Милановцу  у  дужини  од  5  км, 
различитих пречника од Ø200Ø600. 
Процењује се да вредност ових радова износи 500.000 еура. 

У финансирању радова треба да учестују Јавно предузећа за изградњу Општине 
Горњи Милановац,  Буџет  Општине  Горњи  Милановац,  ЈКП  ’’Горњи  Милановац’’  и 
Месна заједница Горњи Милановац. 

4.  Завршетака радова на изради канализационе мреже у насељеном месту Рудник и 
система за пречишћавање оптадних и фекалних вода 

За  наставак  радова  на  изградњи  ове  мреже  неопходно  је  урадити  комплетну 
инвестицонотехничку документацију а затим и приступити извођењу радова. 

На  основу  урађене  техничке  документације  чија  је  вредност  око  2.000.000 
динара,  определиће  се  и  потребна  финансијска  средства  за  завршетак  целокупне 
инвестиције. 

У  затварању  констукције  финансирања  треба  рачунати  на  средства  из 
Националног  инвестиционог  плана,  средства  Милнистарства  екологије,  средства 
Буџета Општине Горњи Милановац и Месне заједнице Рудник. 

III  ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1.  У овој области, пре свега у извлачењу и депоновању кућног отпада и неотровног 
индустијеког  отпада  наставиће  се  са  већ  започетим  активностима  на  набавци 
потребне  опреме,  селектовању  чврстог  отпада  и  максималном  коришењу 
секундарних  сирована  из  њега.  Такође,  наставиће  се  са  започетим  процесом 
едукације становништва, пре свега младе генерације. 

Средства  за  набавку  опреме  и  за  све  друге  намене  обезбеђиваће  се  највећим 
делом из прихода ЈКП ’’Горњи Милановац’’. 

2.  У  планираном  периоду  наставиће  се  са  активностима  на  обезбеђењу  потребне 
опреме и извлаћењу кућног отпада из свих насеља на подручју општине Горњи 
Милановац.  У  складу  са  већ  утврђеним  оперативним  планом  определиће  се 
локације и изградити неопходна инфраструктура  у појединим насељима или за 
више њих.
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Средства  за  ове  намене  обезбедиће  се  из  Буџета  Општине  Горњи Милановац, 
пре свега из ’’еколошког динара’’. 

Значајну  улогу  у  спровођењу  свих  ових  активности  морају  дати  како  грађани 
наше  општине  тако  и  надлежни  инспекцијиски  органи  који  морају  бити  ефикасни  у 
примени  садашњих  и  будућих  прописа  у  овој  области,  како  би  се  пречила  појава 
стварања ’’дивљих депонија’’, чије је чишћење управо у току (бар за највећи број њих). 

3.  У области  сахрањивања,  када  се  ради о  граду Горњем Милановцу  у наредном 
периоду  мора  се  урадити  пројектна  документација  за  нови  део  гробља, 
прибавити  неопходно  земљише  као  и  изградити  неопходна  инфраструктура. 
Мисли  се  пре  свега  на  изградњу  приступних  улица  и  стаза,  новог  објекта  за 
верске  и  друге  обичаје,  ограђивање,  озелењавање  и  рекултивацију  старог  дела 
гробља као и обезбеђење неопходног паркинг простора. 

Средства  за  ове намене морају  се  обезбедити делом и Буџета Општине Горњи 
Милановац,  средстава  Месне  заједнице  Горњи Милановац  и  средстава  ЈКП  ’’Горњи 
Милановац’’. 

V ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ОБРАЗОВАЊЕ 

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, обавља се преко Установе за предшколско 
васпитање и образовање деце, Дечја установа “Сунце” Горњи Милановац, која у оквиру 
своје делатности обавља: 

 чување,  васпитање,  образовање и негу  деце,  кроз организовање целодневних, 
полудневних облика рада са децом, програма припреме за полазак у основну школу и 
др. ; 

  реализацију  припремног  предшколског  програма,  у  години  пред  полазак  у 
школу, за децу од 5,56,5 година, који траје четири сата дневно, најмање шест месеци; 

 превентивну здравствену заштиту деце предшколског узраста; 
 одмор и рекреацију деце до 15 година старости у дечјем одмаралишту. 

Основни делови  рада у Установи су радне јединице и то: 
1. објекат I  и Анекс у улици Вука Караџића број 46, 
2. објекат II у улици Железничкој бб, 
3. објекат III у улици Крагујевачкој бб, 
4. објекат IV у улици Лоле Рибара 3, 
5. објекат у Прањанима и 
6. објекат на Руднику. 

Имајући у виду дугогодишње позитивно искуство дечијих вртића у реализацији 
програма  припреме  за  полазак  у  школу,  располагање  одговарајућим  кадром,  посебно 
прилагођене  и  опремљене  просторе  за  рад  са  децом  предшколског  узраста, 
организација  припремног  предшколског програма превасходно  је  поверена  вртићима. 
Минималан број деце за организовање васпитне групе  је 5. 

Број  деце  за  организовање  васпитне  групе  одређује  се  на  основу  сагледавања 
специфичних  услова  на  терену.  Уколико  је  број  деце  испод  5,  сходно  препоруци
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Министарства  просвете  деца  се    укључују  у  рад  основних  школа,  у  неподељена 
одељења.

На  територији  општине  Горњи  Милановац  припремни  предшколски  програм 
реализује  се  како  у  свим  објектима  Дечје  установе  “Сунце”,  тако  и  при  Основним 
школама у њихова 21 издвојена одељења. 

Визија  даљег  развоја  предшколског  образовања на  територији  општине Горњи 
Милановац,  биће  усмерена  на  што  већем  обухвату  деце  (стопостотном)  у  циљу 
остваривања  припремног предшколског  програма  у  години  пред  полазак  у  школу,  уз 
сагледавање  специфичних  услова  на  терену.  Специфични  услови  су:  мали  број  деце, 
велика разуђеност и неприступачност терена који покрива територија општине Горњи 
Милановац.  Узимајући  у  обзир  потребу  великог  броја  породица  за  смештај  деце  у 
целодневни  боравак,  неопходна  је  и  изградња  још  једног  објекта  за  потребе    Дечје 
установе “Сунце”. 

Број  деце  за  организовање  васпитне  групе  одређује  се  на  основу  сагледавања 
специфичних  услова  на  терену.  Уколико  је  број  деце  испод  5,  сходно  препоруци 
Министарства  просвете  деца  се    укључују  у  рад  основних  школа,  у  неподељена 
одељења.

Визија  даљег  развоја  предшколског  образовања на  територији  општине Горњи 
Милановац,  биће  усмерена  на  што  већем  обухвату  деце  (стопостотном)  у  циљу 
остваривања  припремног предшколског  програма  у  години  пред  полазак  у  школу,  уз 
сагледавање  специфичних  услова  на  терену.  Специфични  услови  су:  мали  број  деце, 
велика разуђеност и неприступачност терена који покрива територија општине Горњи 
Милановац.  Узимајући  у  обзир  потребу  великог  броја  породица  за  смештај  деце  у 
целодневни  боравак,  неопходна  је  и  изградња  још  једног  објекта  за  потребе    Дечје 
установе “Сунце”. 

ОСНОВНО  ОБРАЗОВАЊЕ  и  васпитање  на  територији  општине  Горњи 
Милановац  организује  се  у  оквиру  7  основних  школа  у  оквиру  којих  постоји  33 
издвојена одељења. Основне школе су: 

  Основна школа  “ Краљ Александар  I”  у  Г. Милановцу  са  својим издвојеним 
одељењима у: Брђанима,  Јабланици, Луњевици, Семедражи и Специјално одељење за 
децу лако ометену у развоју, које ради у оквиру Матичне школе у Г. Милановцу; 

 Основна школа “Момчило Настасијевић” у Г. Милановцу; 
 Основна школа “Свети Сава” у Г. Милановцу; 
 Основна школа “Десанка Максимовић”  у Г. Милановцу са својим издвојеним 

одељењима  у:  Враћевшници,  Горњој  Црнући,  Доњој  Врбави,  Горњој  Врбави, 
Сврачковцима и Мајдану; 

 Основна школа “ Иво Андрић” у Прањанима са својим издвојеним одељењима 
у:  Каменици,  Брезни,  Катрићима,  Богданици,  Гојној  Гори,  Срезојевцима,  Теочину  и 
Коштунићима; 

 Основна школа “Арсеније Лома” Рудник  са  својим издвојеним одељењима у: 
Угриновцима, Заграђу, Варницама, Драгољу и Трудељу и 

 Основна школа “Таковски устанак” у Такову са својим издвојеним одељењима 
у:  Полому,  Горњим  Бањанима,  Бершићима,  Савинцу,  Клатичеву,  Бољковцима, 
Врнчанима и Горњим Бранетићима; 

Поређења ради, школске 1997./98 . милановачке основне школе похађало је 5091 
ученик,  а  средње  2145  ученика. Школске  2007./08.  године  у  основне  школе  било    је 
уписано    3589,  а    средње  1550  ученика.  У  односу  на  десетегодишњи  посматрани 
период,  укупно  је  мање  уписано  2097  ученика,  што  у  просеку  годишње  износи  209 
ученика мање.
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Школска  2008/09  година  према  Правилнику  о  календару  образовноваспитног 

рада који је донео Министар просвете у свим основним и средњим школама почела је 1. 
септембра  2008.  године.  И  ове  школске  године,  као  и  сваке  предходне,  све  школе 
учиниле су максимум напора да школску  годину дочекају  спремно. У основне школе 
уписано  је  3378    ученика,  а  у  средње  1505  ученика.  У  јунском  року  у  свим 
милановачким средњим школама  уписан  је  довољан број  ученика,  тако  да  слободних 
места за упис у августовском уписном року није било. Материјалнотехничка средства 
свих школа  су  у  функцији  васпитних,  наставних  и  ваннаставних  активности. Школе 
поседују  намештај,  опрему и наставна  средства  у  складу  са  стандардима  прописаним 
Правилником о нормативима школског простора, опреме и нсатавних средстава  (“Сл. 
гласник СРС Просветни гласник”, број 4/90). Што се тиче огрева и ове школске године 
континуираном набавком свих врста огрева обезбеђиваће се  грејање  у свим школским 
објектима.  Превоз  путника    (ђака  и  наставника)  одвијаће  се  у  складу  са  општинском 
Одлуком  о  уређењу  услова  и  начину  обезбеђења  превоза  ученика  и  наставника  на 
територији општине Горњи Милановац (“Општински службени гласник”, број 1/2000). 
Настава је у скоро свим школама из већине предмета стручно заступљена. 

Целокупна  реализација  образовноваспитног  рада  остварује  се  у  складу  са 
усвојеним  Годишњим    и Школским  програмима  рада  и  према  Календару  образовно 
васпитног рада Министарства просвете. Ученици су за ову школску годину уз сарадњу 
и стручну помоћ својих школа могли набавити све неопходне уџбенике. 

У готово свим школама планиране су разне активности у оквиру рада драмске, 
рецитаторске, новинарске, информатичке секције и ученичког парламента. Активности 
ученичког  парламента  су  усмерене  на  организовање  трибина,  радионица  и 
хуманитарних акција у циљу промовисања идеја о заштити права деце. 

Истовремено  ће  локална  самоуправа  учествовати  у  пружању  пуне  подршке  и 
сарадње са школама  у организовању трибина за едукацију  ученика и родитеља, као и 
организовању  активности  у  циљу  примене  Конвенције  о  правима  детета  и  заштити 
права деце у локалној средини. 

Да  би  се  обезбедили  услови  и  перспектива  за  квалитетан  развој  основног 
образовања  на  територији  наше  општине,  уз  уважавање  смерница  одрживог  развоја 
целокупног друштва, неопходно је стварати услове за рад у основним школама у једној 
смени, тамо где је то могуће. 

Такође  је  неопходно  при  свим  школама,  како  основним,  тако  и  средњим 
изградити фискултурне сале. Када су у питању средње школе, акценат треба ставити на 
изградњу фискултурне сале  у Гимназији “Таковски устанак” у Горњем Милановцу. 

Организација  основног образовања,  наставе и  учења  у  будућности базираће  се 
на идеји укључења што већег броја деце у институт “продуженог боравка”. 

Рад са децом са посебним потребама подићи на квалитативно виши ниво са сто 
већим укључивањем у друштвена догађања   све до укључивања  у процес рада. За ове 
ученике који наставу похађају ван територије општине у буџету се обезбеђују средства 
за смеђтај и превоз деце и њихових пратилаца. 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  организује се у 3 средње школе и то: 

 Гимназија “Таковски устанак” у Г. Милановцу; 
 Економскотрговачка школа “Књаз Милош” у Г. Милановцу и
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 Техничка школа “Јован Жујовић” у Г. Милановцу. 

Визија средњег образовања је  један од кључних актера одрживог економског и 
друштвеног развоја  и фактор унапређења модерних друштвених и економских односа 
како на нивоу Републике Србије, тако и на локалном нивoу. Циљ и задаци образовања и 
обуке у средњим школама је обезбеђивање могућности младима и одраслима усвајања 
знања,  стицање  вештина  и  способности  потребних  за  рад  и  запошљавање,  даље 
образовање  и  учење,  уз  уважавање  потреба  привреде,  тржишта  рада,  локалне 
самоуправе, жеља и могућности ученика. Даљи развој и  усавршавање мреже средњих 
школа  на  територији  општине  Горњи  Милановац  засниваће  се,  како  на  укупним 
економским и привредним  карактеристикама нашег подручја,  тако и на  географским, 
демографским  и  културним  специфичностима  наше  локалне  заједнице.  Превасходни 
циљ  је  усвајање  и  примена  локалног  критеријума  за  успостављање  мреже  средњих 
школа. То би биле флексибилне школе са мањим одељењима, које би имале могућност 
брзе промене профила и подручја и лакшег прилагођавања наставног програма новим 
захтевима  који  долазе  из  света  рада.  То  би  биле  школе  које  су  чврсто  везане  за 
социјалне  партнере  и  потребе  локалне  самоуправе  (заједнице),  које  имају  развијену 
проширену  делатност  и  обезбеђење  услова  за  остваривање  професионалне  праксе.  За 
реформу  и  модернизацију  образовања  и  обуке  биће  потребан  пажљив  приступ  уз 
претходно испробавање наведеног на огледном узорку. 

ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ није организовано на подручју општине. 
Међутим  Општина  својом  Одлуком  о  стипендирању  ученика  и  студената  обезбеђује 
стипендије за ученике који имају одличан успех и освојена прва места на републичким 
такмичењима  и  студентима  који  имају  пребивалиште  на  територији  општине  а  нису 
губили  више  од  једне  године.  Посебно  се  награђују  студенти  са  просечном  оценом 
већом од 8,50 вишим износом стипендије. Овај вид давања представља помоћ породици 
и иде на терет социјалних давања. 

У даљем планирању образовања општина треба да сагледа образовну и  социјално 
радну структуру становништва. 

Локална заједница за сада готово да нема утицаја на образовну политику државе. 
Општина обезбеђује и средства за превоз ученика и наставника основних и средњих 

школа који станују на удаљености већој од 4. км. Од најближе школе . 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТАНОВНИКА 

Врши се преко Дома здравља, Опште болнице и Апотеке. 

Дом  здравња  је  установа  чији  је  оснивач  општина  и  пружа  превентивне, 
дијагностичке,  терапеутске  и  рехабилитационе  здравствене  услуге  за  све  категорије 
становништва у складу са законом и то из: опште медицине, педијатрије, гинекологије, 
медицине рада, хитне медицинске помоћи, поливалентне патронаже, кућног лечења и 
здравствене  неге,  стоматолошке  здравствене  заштите,  социјалне  медицине  са 
информатиком  и  статистиком,  фармацеутске  здравствене  делатности, 
оториноларингологије и спортске медицине. 

Дом здравља са укупно 255 запослених обухвата следеће службе:
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 СЛУЖБА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ која се бави здравственом заштитом одраслог 

становништва, спроводи рад у здравственим станицама и здравственим амбулантама. 
Здравствене  станице  се  формирају  за  једно  или  више  места  удаљена  10км  са 

најмање 5000 становника, а то су здравствене станице Прањани и Рудник. 

Здравствене  амбуланте  које  раде  су:Бершићи,  Брђани,  Бољковци,  Шилопај, 
Враћевшница,Угриновци,Гојна  Гора,Горњи  Бранетићи,  Каменица,  Коштунићи,Горњи 
Бањани и Драгољ. 

Здравствене амбуланте које не раде су: Заграђе,Трудељ и  Срезојевци. 

ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШИТА. 

 служба медицине рада спроводи мере здравствене заштите (радници) одраслих 
у дому здравља у Г. Милановцу и у две истурене јединице ПИК"Таково" и "Металац". 

 служба за здравствену заштиту деце и омладине 
 стоматолошка служба 
 служба за правне и економске послове 
 служба за здравствену заштиту жена 
 кућно лечење са поливалентном патронажом 
 служба социјалне медицине и здравствене статистике 
 фармацеутска делатност 
 техничка служба 

2.ВИЗИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА 

Приоритети и визија су специфични за сваку врсту делатности тј. служби. 

ПРИОРИТЕТИ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ МЕДИЦИНЕ 
  подизање  нивоа  примарне  здравствене  заштите  на  виши  ниво  кадровски  и 

организационо.  За  ефикасно  обављање  административно  дела  посла  неопходна  је 
набавка 10 компјутера и умрежавање у постојећи информациони систем. 

  у  оквиру  Дома  здравља  формирање  лабораторије  за  обављање  основних  и 
хитних лабораторијских анализа. 

 набавка ултразвучног апарата за формирање кабинета за УЗ дијагностику. 
  подржати  развој  новоформиране  јединице  превентивног  центра  и  у  оквиру 

њега саветовалиште за дијабет. 
  регулисање  инфраструктуре  у  амбулантама  на  терену  како  би  рад  сестара  и 

лекара био редовнији. 
  привођење намени  амбуланте  у Г.Бранетићима  тј.  завршетак  реновирања  ове 

амбуланте. 

  дограђивање  и  довршавање  административног  дела  у  Дому  здравља  у 
Г.Милановцу. 

 набавка једног возила за потребе Службе опште медицине. 

ПРИОРИТЕТИ СТОМАТОЛОШКЕ СЛУЖБЕ 

Планови  у  наредном  периоду  засновани  су  на  превалентној  и  ицидентној 
стоматолошкој    патологији,  броју  становника  у  општини    Г.Милановац  и  броју 
запослених у Стоматолошкој служби.
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Будућу  четворогодишњу  активност  треба  базирати  на  доследном  спровођењу 

мера  примарне  превенције  са  посебним  акцентом  на  популационе  категорије  мале, 
предшколске и школске деце и трудница. 

 Пажња се мора посветити интервенцијама које подразумевају новчану накнаду 
према члану 41. Закона о здравственом осигурању ("Сл.гласник РС",бр.107/05.),  јер су 
оне извор прихода који су неоходни за нормалан рад и функционисање службе. 

  Наиме,  од  јануара  2006.године  ступиле  су  на  снагу  одлуке  министарства 
здравља  о  наплати  стоматолошких  услуга  према  наведеном  Закону  и  тиме  је 
Стоматолошка  служба  стављена  у  тржишну  утакмицу  а  да  у  предходних  10  година 
ништа није озбиљно инвестирано у опрему у смислу набавке нове или ревитализације 
постојеће. Амортизовани стоматолошки апарати су стари преко 20 година, и мада су  у 
функционалном  стању  одржавање  им  је  скупо  и  чести  кварови  ремете  континуирани 
ритам рада. 

Од  основних  средстава  потребно  је  набавити:стоматолошке  апарате,  комплет 
опрема, 15 комада,   компјутера 14 комада, аутоклава 15 комада,миксер за амалгам 10 
комада,хелио апарата 10 комада, дигестор за зубну технику 1 комад, путничко возило 
за потребе рада на терену. 

ПРИОРИТЕТИ ДЕЧЈЕГ ДИСПАНЗЕРА  СЛУЖБЕ 

Набавка два компресорска инхалатора пулсни оксиметар и једног фрижидера за 
чување вакцина у циљу лакшег и ефикаснијег рада. 

Наш диспанзер је један од ретких у ширем окружењу који поседује апарат за УЗ 
дијагностику  који  се  користи  како  за  потребе  диспанзера  тако  и  за  потребе  Дечјег 
одељења. Пошто  је  постојећи  апарат    стар 10  година,    како  би  се  постојећи  квалитет 
рада  задржао,  потребна  је  набавка  новог  апарата  за  две  године,  у  ком периду  ће  ова 
служба добити субспецијалисту дечјег кардиолога. 

Набавка возила пошто је постојеће старо 20 година а доста активности се обавља 
на терену (систематски прегледи, имунизација, надзор над вртићима у општини). 

ПРИОРИТЕТИ СЛУЖБЕ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ 

Планови  и  приоритети  засновани  су  на  превалентној  и  инцидентној  ургентној 
патологији, броју становника у општини у Г.Милановац и броју запослених у ХМП. 

Патологија  ургентних  стања  је  у  континуираној  прогресији  па  се  пажња  мора 
посветити  инвестицијама  у  области  транспорта,  материјалнотехничком  одржавању 
возног  парка  и  адекватном  опремању  службе  у  погледу  опреме  за  реанимацију  и 
дијагностику ургентних стања без којих се рад ове виталне службе не може замислити. 

С тога је неопходно: 
  инвестирање  у  области  транспорта  које  ће  служби  омогућити  већи  број 

пружених  услуга,  односно  а  самим  тим  и  стицање  прихода  који  су  неопходни  за 
нормално функционисање службе. 

  планирање пријема  нових  кадрова  које  би  се вршило искључиво  у  складу  са 
постојећим  стандардима  Министарства  здравља  и  РЗЗО  (због  одласка  у  пензију,  на
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специјализацију или приватну праксу) а према Правилнику о распрострањености мреже 
у Србији.

 обнављање возног парка како би рад у III смене са по две екипе био неометан. 

ПРИОРИТЕТИ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА 

  Потребно  је  оформити  три  тима  од  којих  би  сваки  сачињавао  по  лекар  и 
медицинска сестра и на тај начин обезбедити рад у две смене и самим тим проширити 
терен  рада  на  сеоско  подручје  где  постоје  захтеви  становништва,  поготово  старије 
популације. 

 Проширити услуге које подразумевају негу болесника запошљавањем геронто 
домаћица које би се обучиле за рад у оквиру службе. 

  Запослити лаборанта, физиотерапеута и социјалног радника и обезбедити тиме 
потпунију здравствену заштиту корисника. 

  Могућност набавке возила, торба за терен, униформа адекватних. 

ПРИОРИТЕТИ У ПАТРОНАЖИ 

 Обезбедити  кабинет за  здравственоваспитни  рад  са  потребним  средствима и 
кадром  како  би  се  едукацијом  корисника  здравствене  заштите  омогућило  стицање 
знања и вештина  у смислу унапређења  здравља популације и здравстсвене заштите. 

 Обезбедити још возила за рад на терену како би се покрило и сеоско подручје. 
  Обезбедити  бољу  повезаност  поливалентне  патронаже  и  осталих  служби 

(директна телефонска линија) како би се ступило у контакт са штићеницима и давање 
савета. 

 Опремити патронажне  сестре    адекватним униформама и торбама  како би на 
терену биле препознатљивије као службена лица. 

ОПШТА  БОЛНИЦА  чији  је  оснивач  Република  настала  је  раздвајањем 
Здравственог центра на Дом здравља и Болницу, као два засебна субјекта. Неопходно је 
наставити  тесну  сарадњу  у  области  заједничког  рада  на  унапређењу  здравствене 
заштите.    Ова  сарадња  биће  остварена  ангажовањем  служби  и  учешћем  у  будућим 
заједничким програмима ова два субјекта. 

АПОТЕКА је правно лице, са својством установе. 
У  Апотеци  се  обавља  фармацеутска  здравствена  делатност  која 

обухвата:медицинско  снабдевање  становништва,  здравствених  установа  и  других 
организација  лековима,  помоћним лековитим средствима и медицинским  средствима, 
израђује  магистралне  лекове  и  галенске  препарате,снабдева  грађане  ортопедским 
помагалима,  дијететским  производима  и  предметима  опште  употребе,  производи 
фармацеутске  и  друге  препарате  у  галенским  лабораторијама  /производња  лекова, 
помоћних  лековитих  средстава,  медицинских  средстава,  дијететских  производа  и  и 
предмета  опште  употребе,  прати  савремена  стручна  и  научна  достигнућа  у  области 
фармакотерапије  и  пружа  информације  о  правилној  употреби  лекова  и  помоћних 
лековитих  и  медицинских  средстава,  учествује  у  спровођењу  програма  здравствене 
заштите и  утврђује и спроводи мере у елементарним непогодама и другим ванредним 
стањима.

Апотекарска  установа има три Апотеке од чега две у Г. Милановцу и  једну на 
Руднику и две апотекарске  станице и то у Прањанима и Бершићима.
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У  наредном  периоду  општина  као  оснивач  ће  заједно  са  установом  пратити 

стање на терену и у складу са могућностима и потребама отварати апотекарске станице 
како би се ова делатност што је могуће више и боље приближила корисницимa. 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Општина  Горњи Милановац  представља  заједницу  социјалне  солидарности  са 
развијеним  услугама  које  се  заснивају  на  сарадњи  и  партнерству,  усмерена  ка 
потребама својих грађана. 

На  нивоу  општине  образовано  је  општинско  координационо  тело  за  реформу 
социјалне политике  .У  току  је израда Стратешког плана  социјалне  заштите  за  период 
20082012 година. 

ЦЕНТРА  ЗА  СОЦИЈАЛНИ  РАД  свој  програм  базира  на  принципима  и 
организацији  која  проистиче  из  његове  делатности  и  законски  прописаних  оквира. 
Економска  ситуација  у  Србији  утиче  на  живот  и  рад људи,  а  услед  економске  кризе 
очекује  се  већи  број  корисника  који  ће  се  обратити  Центру,  у  ком  циљу  ће  Центар 
настојати  да  мерама  и  облицима  социјалне  заштите  помогне  свим  категоријама 
угроженог становништва. 

Центар  за  социјални  рад  за  сада  је  једина  инситуција  социјалне  заштите  у 
Г.Милановцу. У Центру  је  запослено  укупно  15 радника:  једна  особа  запослена  је  на 
руководећим пословима, 10 особа на пословима социјалног рада (по структури  шест 
социјалних радника, два правника, један психолог, један педагог) и три особе запослене 
на административним и финансијско рачуноводственим пословима. Центар је смештен 
у зиданомонтажни објекат површине 230 м2, који има довољан број канцеларија за рад 
стручних и других радника, а такође располаже и аутомобилом "Ладанива". 

Према Закону  о  социјалној  заштити,  локална  самоуправа  дужна  је да обезбеди 
следећа права: 

 помоћ у кући, 
 дневни боравак, 
 привремени смештај  у прихватилишту и прихватну станицу, 
 услуге социјалног рада (нпр.саветовање, медијација) 
опрему  корисника  за  смештај  у  установи  социјалне  заштите  или  другу 

породицу, 
 једнократне помоћи, 
 заштићено становање у социјалним установима. 

Општина је, мимо наведених, својом Одлуком о остваривању права у социјалној 
заштити  од  17.12.2007.  године,  утврдила  и  проширена  права,  која  се  финансирају  из 
буџета општине. 

Социјална политика на локалном ниву има следеће правце развоја: 
 систем услуга уместо система установа, 
 развој сервиса у локалној заједници, 

Планира  се  унапређење  положаја  посебно  осетљивих  група,  кроз  различите 
програме: 

 деца (израда локалних планова акција) 
 превенција болести зависности, 
 особе са инвалидитетом, 
 подршка жртвама насиља, 
  помоћ  старима  (израдња  герентолошког  центра  и  развој  сервиса  помоћи  у 

кући)
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Центар планира неколико пројеката као што су: СОС телефон за жртве насиља, 
саветовалиште за адолесценте, саветовалиште  за лица са посебним потребама, брачно 
саветовалиште  и  саветовалиште  за  ромску  децу.  Поред  тога,  потребно  је  израдити 
социјалну карту општине и јединствену базу података у Центру за социјални рад, која 
би  садржала  социјалне  потребе  корисника,  које  би  биле  праћене  и  ажуриране 
континуираним прикупљањем података са терена. 

Стратешки правац  је  обезбедити  егизтенцијалини минимум  за  најугроженије  и 
најбеспомоћније  групе  грађана,  а  затим  постепено  уводити  нове  услуге  у  мрежу 
подршке појединцима и групама у ризику. 

За смештај  старих неопходна  је  целодневна нега  и помоћ  која  ће  се  остварити 
изградњом Геронтолошког центра. 

Пројекат "Помоћ у кући старих лицима" одговара на потребе грађана, старачких 
и самачких домаћинстава која нису у могућности да самостално задовоље своје основне 
животне потребе. Кроз  помоћ и негу  у  кући и психосоцијалну подршку  спречиће  се 
или  бар  одложити  тренутак  неопходности институционалног  збирањавања.  Сервисом 
помоћи и неге у кући превазилазе се тешкоће физичке немоћи корисника и кроз однос 
геронтодомаћицакорисник  задовољиће  се  потребе  за  дружењем  и  уважавањем 
корисника. 

Предвиђени ефекат пројекта на циљну групу је: 
 да се унапреди социјална сигурност и побољша квалитет живота, 
 да се подигне ниво општег здравственог стања корисника, 
 да се збирну остарела лица без породичног старања, 
 запослено је 10 геронтодомаћица које раде по уговору о делу, а обучене су за 

пружање помоћи и неге у кући. 

У  плану  је  да  се  пројекат  у  наредним  годинама  прошири и  на  сеоско подруче 
(Прањане,  Рудник,  Таково,  Бершиће  и  Мајдан)  укључујући  и  медицинске  услуге  у 
сарадњи са Домом здравља. Сеоска старачка и самачка домаћинства нису у могућности 
да самостално задовоље своје основне животне потребе, те им је овакав вид помоћи од 
изузетног  значаја.  Једини  извор  прихода  им  је  од  пољопривреде  којом  се  они,  због 
старости и изнемоглости, не могу бавити. 

Прихофизички  статус,  њихова  умањена  или  непостојећа  мобилност  као  и  све 
укупно неразвијена  инфраструктура,  чине ова  лица нарочито  угроженим  а ове  услуге 
неопходним па је општина подржала овај пројекат. 

ЦРВЕНИ КРСТ  је хуманитарна, непрофитна и добровољна организација. Врши 
јавна овлашћења утврђена Законом о црвеном крсту („Сл. гл. РС“, бр. 107/05) и обавља 
друге послове од јавног интереса у складу са ратификованим међународним уговором, 
законом    и  другим  прописима  и  општим  актима.  При  вршењу  тих  овлашћења,  има 
положај  организације  која  помаже  надлежним  давним  органима  у  хуманитарној 
области. 

У  обављању  послова  везаних  за  остваривање  циљева  и  задатака,  Црвени  крст 
делује у складу са: 

1.  ратификованим међународним  уговором и  општеприхваћеним правилима  из 
међународног хуманитарног права, а нарочито: Женевска конвенција о заштити жртава 
рата од 12.08.1949. и Допунским протоколима  уз Женевске конвенције од 08.06.1977. 
године.
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2.  основним  принципима,  Статутом  и  другим  актима  и  правилима  које  усваја 

Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца. 
3. циљевима и задацима националног друштва. 
Црвени крст Горњи Милановац је у 2008. години реализовао велики број акција 

и пројеката из области социјалне и здравствене заштите, које су планиране и за наредни 
четворогодишњи период. 

Посебно треба истаћи: 
АКЦИЈЕ: 
1.  „Један  пакетић  –  много  љубави“  –  новогодишњи  и  божићни  пакетићи 

подељени корисницима Народне кухиње и болесној и сиромашној деци са  територије 
града  и  сеоских  месних  заједница,  а  по  предлогу  Центра  за  социјални  рад  и 
Здравственог центра. Укупно подељено 121 пакетић 

За прво рођено дете у овој години, Црвени крст Горњи Милановац је обезбедио 
беби  опрему  у  износу  од  100  еура.  01.01.2008.  године  чланови  Подмлатка ЦК  су  на 
Дечјем одељењу и у Породилишту уручили 11 новогодишњих пакетића деци. 

2.  Добровољно  давалаштво  крви  –  у  2008.  години  организовано  је  10  акција 
прикупљања крви. Укупно је прикупљено 1653 јединице крви. 

3.  Безбедност  деце  у  саобраћају –  акција  организована  у  сарадњи  са МУПом. 
Ученицима првог разреда основне школе подељени су  лифлети и распоред часова,  са 
упуством  о  понашању на  тротоару приликом игре  и одласка  у школу. Лифлети  су на 
раскрсницама испред школа подељени возачима и пешацима, а припадници МУПа су 
за ученике првог разреда организовали предавање о безбедности деце у саобраћају. 

4.  Викенд  на  селу –  акција  је  оргнизована  29.11.2008.  године  у  Гојној  Гори,  у 
сарадњи  са  Здравственим центром, Апотекарском установом и месном заједницом. У 
акцији су  учествовали: 19 здравствених радника, 2 представника Центра за социјални 
рад, 2 представника Црвеног крста и 3 новинара. Урађено је 213 прегледа, од тога 24 у 
кућној посети. Реализовано је 170 рецепата. 

5. Штампање и продаја честитки за Нову годину и Божић – продато 4576 комад 
ачеститики  и  остварен  приход  у  износу  од  91.520,00  дин.  Сав  приход  је  намењен  за 
лечење болесне деце (Фонд за болесно дете). 

6. Дечја недеља – Акција „За срећније детињство“ 
ПРОЈЕКТИ: 
1.  Промоција  хуманих  вредности  –  пројектом  је  обухваћено  424  ученика 

основних  школа,  градских  и  сеоских.  Пројекат  реализују  едуковани  чланови 
Омладинске  теренске  јединице.  Са  ученицима  је  обрађено  5  модула:  Толеранција, 
Лични  и  културни  идентитет  и  поштовање  разлика,  Ненасилно  решавање  сукоба, 
Дискриминација и стигматизација и Родна равноправност. 

2.  Истраживање  хуманитарног  права  –  пројекат  су  реализовали  едуковани 
просветни радници, а кроз пројекат је прошло 40 ученика средњих школа (20 активиста 
ЦК и 20 ученика који до сада нису били укључени у активности ЦК). 

3. Пројекат Холандског Црвеног крста – Развој локалних организација Црвеног 
крста  –  у  пројекту  учествовало  40  ученика  шестог  разреда,  са  којим  асу  еализоване 
радионице Прве помоћи, Болести зависности, АИДС и Помоћ старима. Активисти ЦК 
ГМ су организовали обуку из прве помоћи за младе у Лучанима и Ивањици и укључили 
их у овај пројекат. 

4. Школа  Подмлатка  Црвеног  крста  –  упознаје  младе  са  историјатом  Црвеног 
крста,  активностима  које  се  реализују  и  начину  њиховог  организовања.  У  раду 
Подмлатка учествовало је 50 ученика петог разреда градских основних школа. У 2008. 
години са радом је завршила десета генерација Школе Подмлатка. 

5.  Трафикинг  –  едукација  ученика  градских  и  сеоских  основних  школа  о 
трговини људима.  Едукацији  је  присуствовало  390  ученика  и  представници  Црвеног 
крста из Чачака.
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6.  Дифузија  –  ширење  знања  о  Црвеном  крсту.  Рађена  у  градским  и  сеоским 

школама и за младе волонтере Црвеног крста. Дифузија је рађена за 470 младих. 
НАРОДНА  КУХИЊА  ЦРВЕНОГ  КРСТА  –  Средствима  општине  и  других 

донатора,  редовно  се  припремају  и  дистрибуирају  оброци  за  120  корисника  Народне 
кухиње. У  сарадњи  са Превентивним центром Здравственог центра  урађен  је  преглед 
корисника Народне кухиње. У 2008. години, сиромашнима из сеоских месних заједница 
дистрибуирано је 100 пакета, укупне вредности 300.000,00 дин. 

ФОНД  ЦРВЕНОГ  КРСТА  ЗА  БОЛЕСНО  ДЕТЕ  –  помоћ  је  добило 
двадесетседморо деце, у укупном износу од 426.980,00 динара. Средства за помоћ деци 
су  прикупљана  од  продаје  новогодишњих  честитки,  хуманитарних  акција,  донација 
физичких и правних лица. 

Црвени  крст  Горњи  Милановац,  пригодним  програмом  обележава  и  важније 
датуме везане за активности које обавља – Светски дан борбе против ТБЦ, Светски дан 
здравља,  Светски  дан  борбе  против  АИДСа,  Недеља  глобалне  безбедности  у 
саобраћају, Светски дан борбе против сиромаштва, Недеља Црвеног крста, Светски дан 
без дуванског дима, Светски дан добровољних давалаца крви, Међународни дан борбе 
против злоупотребе дроге... 

СЛУЖБА  ТРАЖЕЊА  –  активна  у  време  ратних  сукоба,  а  у  мирнодопском 
периоду рад службе се састоји од пријема захтева за издавање потврда о боравку лица у 
логорима за време II светског рата и уручивање странкама потврде. 

Црвени  крст  Горњи  Милановац  обавља,  у  складу  са  законским  прописима,  и 
комерцијалне  послове  –  услуге  правним  и физичким  лицима, чиме  се  обезбеђује  део 
средстава  за  програмске  активности.  ЦК  обавља  комерцијалне  послове  у  перионици 
веша, кухињи и пекари. 

ЈЕДНОКРАТНЕ  СОЦИЈАЛНЕ  ПОМОЋИ  исплаћују  се  директно  из  буџета 
општине , на основу мишљења Комисије коју чине представници Центра за социјални 
рад и локалне самоуправе као вид помоци најугроженијим лицима најћешће за набавку 
лекова или као део ућесћа за неку здравствену услугу. 

Сарадња  свих  давалаца  услуга  у  области  социјалне  заштите  је  неопходна  и  у 
наредном периоду. 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

Дечја  установа  "Сунце"  у  Горњем  Милановцу  основана  је  1966.  године.  У 
неадекватним  условима,  при  I  Основној  школи,  радила  је  све  до  изградње  првог 
наменског објекта 1972. године. 

Данас,  ДУ  "Сунце"  у  свом  саставу  има  пет  објеката  у  граду,  као  и  објекте  у 
Прањанима  и  на  Руднику,  укупне  површине  5.708  м2.  Разним  облицима  васпитно 
образовног рада у Установу је укључено 1434 деце која су распоређена у 52 васпитне и 
јаслене групе, и групе на припремном предшколском програму у години пред полазак у 
школу, при основним школама на сеоском подручју. 

Васпитно образовни рад се одвија у складу са Општим основама предшколског 
програма, што значи да реализујемо Основе програма неге и васпитања деце узраста од 
једне  до  три  године,  Основе  програма  васпитања  и  образовања  деце  узраста  од  три 
године до  укључивања  у програм припреме за школу, као и Припремни предшколски 
програм.  У  установи  се  реализује  стални  програм физичког  васпитања,  као  и  школа 
плеса  и  школа  енглеског  језика.  Организују  се  зимовања  и  летовања  деце  у  летњем 
кампу у Буљарици на Јадранском мору. 

Укупан број запослених је 159 радника: 100 радника васпитне струке (васпитачи, 
медицинске сестре, стручни сарадници) и техничко и административно особље.
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Визија:  Тежићемо  да  достигнемо  ниво  организације  Установе  и  реализације 
предшколског  програма  у  складу  са  европским  стандардима  и  теоријом  "отвореног 
вртића". 

Одређивање приоритетних стратешких циљева. 
Стратешки  циљеви  Дечје  установе  засновани  су  на  Предшколском  развојном 

плану Дечје установе за период 20082011, који је донео Управни одбор Дечје установе 
"Сунце", на седници одржаној 27. 12. 2007. године и то су: 
1. Изградња објекта вртића у Прањанима и доградња објекта Анекса у граду, 
2. стално побољшање услова за боравак деце у предшколској  установи, 
3. оплемењивање дворишних површина на објектима, 
4. редовно инвестиционо одржавање постојећих објеката, 
5. набавка дидактичког материјала и опреме за рад са децом у складу са нормативом, 
6. поштовање норматива о броју деце у групи, 
7. формирање савременог МЕДИА центра у сали објекта I, 
8. стално стручно усавршавање свих запослених, а посебно васпитнообразовног кадра. 

У периоду 2008.  2012. Дечја установа "Сунце" Горњи Милановац, радиће на: 
 отварању нових вртића на сеоском и градском подручју, 
 увођењу нових облика рада, 
 повећању обухвата деце како у граду тако и у селу, 
 преузређењу дворишних површина у паркове, 
 томе да постојећи вртић на руднику користи за зимовање деце, 
 свеобухватном стручном усавршавању васпитнообразовног већа, 
 поштовању норматива како по питању простора, опреме и средстава за рад са 

децом,  броја,  стручних  и  других  радника  за  обављање  појединих  послова,  односно 
услуга из области предшколског о бразовања. 

У  области  дечје  заштите  општина  је  Одлуком  о  посебном  праву  у  области 
финансијске  подршке  породици  са  децом  признала  право  на  увећани  родитељски 
додатак,  у  односу  на  онај  који  даје  Република,  за  свако  прворођено  дете.  Ово  право 
имају  и мајке које  имају  статус  избеглог,  прогнаног и  привремено расељеног лица  са 
боравиштем на овој општини. 

Такође, општина обезбеђује средства за бесплатну рекреативну наставу за једно 
дете из породице са троје и више деце као вид помоћи. Треће и свако наредно дете  у 
породици има обезбеђен и бесплатан смештај у вртићу. 

Култура 

Култура  општине  Горњи  Милановац  је  један  од  најважнијих  сегмената 
функционисања  и  развоја  Општине.  Поштовање  културе  и  слобода  стваралаштва 
доприносе трајном утемељењу културне баштине нашег краја. Стуб културе Рудничко 
таковског краја чине три установе: Библиотека „Браћа Настасијевић“, Културни центар 
и Музеј  рудничкотаковског  краја.  Сарадњом и  заједничким  пројектима  ове  установе 
уздижу културна дешавања, истраживачки рад и издавачку делатност на завидан ниво. 

Народна  библиотека „Браћа Настасијевић“  своје  корене  негује  од 1857.  године 
када  је  основано  Читалиште  вароши  Деспотовице.  Званично  отварање  Читалишта 
везано  је  за  Томину  недељу  1860.године.  Свој  савремени  период  рада  ова  установа 
почиње  1947.  године  а  самостална  установа  је  од  1995  године.  Библиотека  користи 
просторије  у  згради  Окружног  начелства  на  око  370  м 2  и  у  свом  фонду  има  преко 
70.000  наслова  и  4  издвојена  одељења:  у  Прањанима,  Брђанима,  Враћевшници  и  на
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Раднику. У саставу Библиотеке постоји и књижара са понудом наслова свих значајних 
издавача.

Културни  центар  је  установа  за  културу,  уметност  и  ваншколско  образовање. 
Основана је 1970. године и за 38 година рада и постојања израсла је у модерну установу 
културе. Културни центар  користи простор Дома  културе, Модерне  галерије  у  згради 
Окружног  начелства,  Мале  галерије  у  Карађорђевој  бр.  1.  Службене  просторије 
Културног центра су у простору Окружног начелства. 

Музеј  рудничкотаковског  краја  основан  је  1994.  године  и  међу  најмлађим  је 
музејским  установама  у  Србији.  Окосницу  делатности  Музеја  представља  Музеј  у 
Такову  са  репрезентативном  поставком  везаном  за  Други  српски  устанак  и  српску 
револуцију  и  Спомен  простор  „Знаменито  местоТаковски  грм“.  Поред  овога  Музеј 
поседује  и  галерију  у  Горњем Милановцу  (Синђелићева  7)  у  којој  је  смештен Легат 
браће Настасијевић, стална поставка „Поклони и откупи династије Обреновић“, док се 
остали  део  простора  користи  за  изложбу.  Поред  овога  Музеј  газдује  и  кућом  Кнеза 
Милоша  у  Горњој  Црнући  и  етолошком  поставком  у  Продановића  магази  у 
Коштунићима. Службене просторије музеја налазе се у  улици Тихомира Матијевића 4 
(шести спрат и поткровље), где су смештене канцеларије радника и библиотека, док су 
музејски  депои,  фотолабораторија  и  одељење  за  конверзацију  у  згради  Интерната 
(Карађорђева 21). 

Установе културе имају заједничку службу рачуноводства као и правну службу. 

Табеларни приказ запослених у установама културе 

Назив установе  ВСС  ВШС  ССС  НСС 
Библиотека  4  2  8  1 

Културни центар  7  4  12  6 
Музеј  9  1  5  3 
Укупно  20  7  25  10 

Инфраструктурни пројекти установа културе у периоду 20092013 

 Модеран Дом културе, адаптација простора зграде бившег Дома војске 
 Дворац Обреновића у Такову, изградња и обнова по сачуваном пројекту 
 Кућа кнеза Милоша у Горњој Црнући, обнова и достојна презентација 
 Знаменито место „Таковски грм“,  у Такову,    усвајање  регулационог плана  и његова 
реализација 
сарадњи  са  Заводом  за  заштиту  споменика  културе  Републике  Србије  и  Завода  за 
заштиту природе 
Србије а под покровитељством Републике Србије и општине Горњи Милановац 
 Музеј и црква брвнаре у Такову, уређење простора око цркве и адаптација подрумског 
простора у 
музеју и постављање мултимедијалне поставке у њему 

 Мобилна бина са расветом, набавка. 

Обележавање значајних датума и годишњица 
2009. 

  Фестивал  једног  писца  Момчило  Настасијевић  (у  сарадњи  са  Културним 
центром Београда) 

  Црква Светог Николе у Љутовници – 200 година од изградње 
  Црква Светог Саве на Савинцу 190 година од изградње
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  Црква Светог Николе у Шилопају80 година од изградње 
  Владимир Луњевица – сто година од смрти 

2010. 

  195 година Другог српског устанка 
  Урош Петровић –130 година од рођења и 95 година од смрти 
  Миодраг Ибровац – 125 година од рођења (у сарадњи са Француским културним 

центром) 
  „Таково“ – лист за народне потребе 120 година од покретања листа 

(објављивање репринт издања) 

2011. 
  Милорад  Драшковић,  министар  унутрашњих  послова  Краљевине  СХС  90 

година од атентата 
  Фудбалски клуб „Таково“ 100 година од оснивања 
  Краљица Драга Обреновић – 145 година од рођења 
  Црква Свете Тројице у Мајдану 110 година од изградње 

2012. 
  Црква Свете Тројице у Горњем Милановцу 150 година од изградње 
  Црква  Рођења  Пресвете  Богородице  у  Горњим  Бањанима  140  година  од 

изградње 

Значајни пројекти и програми 

Библиотека „Браћа Настасијевић" 

  Одељење стране књиге 
  Научно одељење 

Културни центар 

  Десето јубиларно Бијенале уметности и минијатуре (2010.) 
  Једанаесто Бијенале уметности и минијатуре (2012.) 
  Традиционална ликовна колонија Мине ВукомановићКараџић 
  „Песниче  народа  мог“,традиционално  општинско  и  окружно  такмичење 

рецитатора 
  „Школска  сцена“  –  смотра  позоришног  стваралаштва  ученика  општине Горњи 

Милановац 
(у сарадњи са градским аматерским позориштем) 

  Међународни дечји фестивал фолклора 
  „Вече под грмом“ – традиционална манифестација на Пантелијевдан у Такову 
  Дечји  хор,  дувачки  блех  оркестар,  гудачки  квинтет,  плесни  клуб,  градски 

вишенаменски оркестар, киноклуб, драмски студио
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Музеј рудничкотаковског краја 

  „Културна  баштина  рудничкотаковског  краја“,  пројекат  евидентирања  свих 
покретних  и  непокретних  културних  вредности на  територији  општине Горњи 
Милановац 

  Научни  скуп  поводом  150  година  имена  Горњег  Милановца  посвећен  успону 
породице  Николе  Луњевице  у  сарадњи  са  Историјским  музејом  Србије  – 
септембар 2009. 

  „Оставе рудничкотаковског краја“, 
изложба у сарадњи са Народним музејом Србије – април 2009. 

  „Музеј  у  покрету“  –  изложба:  Љубомир  Ивановићфрагменти  заустављеног 
времена 
пројекат у сарадњи са Музејом савремене уметности – септембар 2009. 

  „Династија Обреновић у збиркама музеја Србије“ 
научни скуп поводом семинара музејских радника Србије– септембар 2010. 

  „Портрети  устаничких  старешина“  из  збирке  Народног  музеја  у  Београду 
септембар 2011. 

  „Горња Црнућа – прва престоница обновљене Србије“ репрезентативна поставка 
у сарадњи са Историјским музејом Србије и Народним музејом Србије – април 
2011. 

  „Други српски устанак“ мултимедијална поставка у музеју  Такову – април 2012. 
  „Сахрањивање под хумкама у рудничкотаковском крају“, пројекат археолошких 

истраживања, руководилац др Милорад Стојић, Археолошки институт САНУ. 
  „Археолошка  топографија  Рудника“,  пројекат  археолошких  истраживања  и 

рекогносцирања  терена,  руководилац  мр  Дејан  Радичевић,  Филозофски 
факултет, Београд 

  „Милоје  Игрутиновић,  ратни  фотограф  са  Солунског  фронта“  изложба 
фотографија и личних предмета у сарадњи са Архивом Србије и Војним музејом 

  „Прошлост Горњег Милановца и околине“ реализација модерне поставке 
  „Рудник од праисторије до данас“ отварање музеолошке поставке на Руднику у 

сарадњи са Музејом рударства и металургије у Бору 

Издавачка делатност 

  „Сербие  плачевно  покапорабошение  лета  1813“,  фототипско  издање  дела 
објављеног  и  забрањеног  1815.  чији  је  аутор  вероватно  Миљко  Радоњић  из 
Горњих  Бранетића,  министара  у  Карађорђевој  влади  (суиздавач  Службени 
гласник) 

  „Срце  у  камену“, фотомонографија  споменика  крајпуташа  територије  општине 
Горњи  Милановац,  аутора  Саше  Савовића,  фотографа  Музеја  (суиздавач 
Службени гласник) 

  „Црква Светог Николе у Љутовници“, аутора Борисава Челиковића 
  „Зеницом ока Радомира Станића“, сабрани радови овог знаменитог историчара 

уметности о споменицима културе нашег краја коју приређују Зоран Јовановић и 
Борисав Челиковић 

  „Десимир  ЖижовићБуин“,  монографија  о  једној  од  значајних  личности 
културног живота Горњег Милановца, коју приређују Здравко Зупан и Борисав 
Челиковић
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  „Живорад Настасијевић“ монографија о сликару који је оставио значајан траг  у 

српској уметности прве половине  XX века аутора Зорана Јовановића 
  „Манастир Враћевшница“, монографија манастира  аутора  др Љиљане Стошић, 

научног сарадника Балканолошког института САНУ 
  „Зборник радова Музеја рудничкотаковског краја“, за 2009, 2010, 2011 и 2012. 

годину 
  „Породица  Николе  Милићевића:од  Луњевице  до  краљевског  двора“,  зборник 

радова са научног скупа  (са Историјским музејом Србије) 
  „Династија  Обреновић  у  збиркама  музеја  Србије“,  зборник  радова  са  научног 

скупа 
  „Слово Ћирилово“  годишњак  Библиотеке  „Браћа  Настасијевић“  за  2009,  2010, 

2011, 2012. годину 
  Колекција „Одговори“, аутора Милоша Јевтића 

 Разговори са Ђорђем Лобачевом 
 Разговори са Срећком Јовановићем 
 Разговори са Добрицом Ерићем 

  „Никола  Милићевић  Луњевица“  ,фототипско  издање  књиге  Ђуре  Врбавца, 
поводом откривања споменика 23. априла 2009. године 

  „Сабране  песме  и  приче“  Владимира  Луњевице,  које  приређује  мр  Петар 
Поповић, Филолошки факултет, Београд 

  „Кап меда“, историјски роман Зорице Симовић 
  „Сабрана књижевна критика 12“ аутора Чедомира Мирковића 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА ДОГАЂАЈА И ЛИЧНОСТИ 

 150 година имендана Горњег Милановца (Деспотовица  Горњи Милановац) 
 130 година Гиманзије у Горњем Милановцу 
  Постављање  Спомен  обележја  Николи  МилићевићуЛуњевици  и  краљици 

Драги, 
 23. април Дан општине Горњи Милановац 
 100 година постојања фудбала у Г.Милановцу 
 припреме за обележавање 200 година Другог српског устанка 

Решењем Председника општине од 30.10.2008.године образован је Одбор чији је 
задатак да у оквиру активности којима се обележавају значајни датуми наше историје 
сачини Програм културноуметничких,  научних и других активности. Одбор може да у 
складу  са  утврђеним  програмом  ангажује  стурчне  институције  и  појединце  ради 
реализације свог програма. 

Одбор ће усвојити Оперативни програм обележавања значајних датума, догађаја 
и личности за наредни период. 

СПОРТ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

Развој  спорта  и  физичке  културе  на  територији  општине  Горњи  Милановац, 
стављен  је  у  надлежност  Установе  у  области  физичке  културе  општине  Горњи 
Милановац и ЈП Спортско  рекреативни центар.
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Установа у области физичке културе општине Горњи Милановац, основана  је 

06.10.1995. године, а седиште јој се налази у улици Тихомира Матијевића бр. 4 (четврти 
спрат). Основна делатност ове Установе је област физичке културе, која као теоријска 
категорија  представља  шири  појам  спорта  и  обухвата  још  и  физичко  васпитање  и 
рекреацију. Она се остварује се извршавањем следећих послова: 

  организовањем  физичког  вежбања,  спортских  и  спортско  рекреативних 
активности деце и омладине, 

 организовањем спортске рекреације грађана, 
 стварањем услова за врхунско спортско стваралаштво, 
  организовањем  корективне  гимнастике,  ради  отклањања  неправилног  држања 

тела и његових последица, 
 стручним оспособљавањем и усавршавањем кадрова за физичку културу, 
  планирањем, одржавањем и управљањем објектима за физичку културу, 
  стручним,  информативно    документационим,  пропагандним  и  другим 

пословима којима се унапређују сазнања и услови за развој физичке културе, 
  организовањем  манифестација  физичке  културе  у  складу  са  потребама  и 

могућностима општине Горњи Милановац,  као и другим услугама и делатностима које јој 
се повере. 

Ради обављања своје делатности, Установа  у  радном односу има 7  запослених 
радника на неодређено време  (по структури: 3 лица са ВСС, 2 лица са ССС и 2 НКВ 
радника  и  то  в.д.  дирекора  Установе,  2  тренера,  рекреаторреферент,  шеф 
рачуноводства, економ и радник на одржавању спортских објеката). Број, структура и 
стручни профил радника Установе условљен је обимом и врстом послова, програмских 
задатака, као и одобреним средставима за проширење њене делатности. 

ЈП Спортскорекреативни центар основан је 18.04.2008.године, са седиштем у 
Корчагиновој  бб.  Горњи  Милановац.  Ово  Јавно  предузеће  има  за  своју  претежну 
делатност  организовање  спортских  и  културних  манифестација  а  у  вези  делатности 
спортских арена и стадиона. 

Општина  Горњи Милановац  је  као  корисник,  Спортскорекреативном  центру, 
одлуком  о  оснивању  овог  Јавног  предузећа,  поверила  на  фактичко  коришћење,  без 
накнаде, следећу имовину: спортску дворану "Бреза", вештачки терен за мали фудбал и 
одбојку, градски базен са пратећим објектима, тениску халу и четири тениска терена са 
пратећим  садржајем  за  тенис,  објекте  за  мале  спортове  код  зграде  Дома  културе, 
излетиште Ждребан и базен на Руднику. 

ЈП  Спортскорекреативни  центар  још  увек  формира  своје  стручно    техничке 
службе. 

Средства за рад Установе и ЈП Спортскорекреативни центар, обезбеђују се из: 
 буџета општине, 
 буџета Републике Србије  за одређене послове и програме, 
 сопствених акција и манифестација, 
 других прихода. 

Основу  за  израду  плана  развоја  спорта  и  физичке  културе  на  територији 
општине  Горњи  Милановац  за  период  20092012.  године,  представља  Национална 
стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 20092013. године и Анализа 
стања спорта и физичке културе у општини Горњи Милановац.
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Основни  задаци биће  усмерени даљем  унапређивању развоја  спорта и физичке 

културе, дечјег и омладинског спорта, обезбеђивању и одржавању спортских објеката, 
организовање спортских манифестација и такмичења у складу са потребама општине, 
промовисање  спорта  у  Горњем  Милановцу  и  околини,  организовању  рекреације  и 
формирању  стабилне,  развојне  базе  финансирања  спорта  и  физичке  културе.  Ови 
циљеви могу се груписати као : 

НОРМАТИВНИ: 

Овај  период  обележиће  читав  низ  измена  у  систему  правног  и  финансијског 
уређења  спорта  у  Републици  Србији.  Усвајање  новог  предложеног  Закона  у  спорту 
који  на  свеобухватан  начин  уређује  материју  спорта  у Републици Србији  и  осталих 
закона  и  правилника,  који  третирају  област  спорта  и  физичке  културе,  изискиваће 
нова  усаглашавања.  Ово  се  односи  на  Установу  и  све  спортске  организације  који 
егзистирају на територији општине Горњи Милановац. 

ФИНАНСИРАЊЕ: 

Финансирање  спорта  мора  бити  систематски  спровођено,  правно  утемељено, 
транспа рентно, економски рационално и друштвено оправдано. 

  опредељење  укупних  средстава  намењених  спорту  у  општини  Горњи 
Милановац,  уз  утврђивање  јасних  критеријума  за  финансирање  спорта  од  стране 
локалне самоуправе, као даваоца буџетских средстава, 

 расподела средстава искључиво за спортске делатности за које je утврђен јавни 
интерес на локалном нивоу, 

 правно уредити под којим условима партнери из привреде могу бити укључени 
у  финансирање  спорта  и физичке  културе и  одредити  допринос  и  значај  привредних 
донација.

УПРАВЉАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ: 

Свако даље улагање у обнављање и изградњу спортске инфраструктуре мора се 
пажљиво  планиранирати,  како  финансијски,  тако  и  према  реалним  потребама  за 
конкретним  спортским  објектима,  уз  јасно  дефинисање  власничких  односа  у  овој 
области.  У том циљу, важно је: 

  направити  свеобухватан  регистар  спортских  објеката  на  територији  општине 
Горњи 

Милановац, 
  одредити  приоритете  одржавања  и  изградње  спортских  објеката  и  отворених 

спортских терена, 
 истражити потребу,  у договору са  клубовима и спортским организацијама, за 

изградњу нових спортских објеката уз свеобухватну анализу финансијске исплативости 
истих, 

  јасно  утврдити  надлежност  управљања  Установе  и  Спортско  рекреативног 
центра у овој области. 

РАДОВИ  ОДРЖАВАЊА  ПОСТОЈЕЋИХ  СПОРТСКИХ  ОБЈЕКАТА, 
ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ 

  радови на Спортској хали „Бреза“, завршетак анекса и  уређење простора око 
хале "Бреза",
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 привођење намени атлетског дома на спортском центру (четврта фаза)– у току 

2009. године), 
  изградња  „Трим  стазе“  у  Старом  парку  у  дужини  500  метара  са  16  станица 

(пројекат урађен) – до 2010. године 
  изградња терена  за мале спортове  у насељу Бацковац  (пројекат  урађен) – до 

2012.г. 
  израда пројеката за изградњу отворених терена  за кошарку и мали фудбал  у 

насељеним  местима  општине  Горњи Милановац  и  према  могућностима,  приступање 
изградњи, 

  пројекат клизалишта у склопу комплекса хале „Бреза“, 
  уређење излетишта „Ждребан“, 
 могућност покривања  градског базена  или  адаптације  базена  „Типопластике“ 

уколико се претходно реши питање власничких односа, 
 изградња комерцијалних спортских терена за сквош и тенис, на простору иза 

Дома културе, 
  завршетак  изградње  школских  сала  при  ОШ  „Иво  Андрић“  Прањани,  ОШ 

„Арсеније Лома“ Рудник и ОШ „Таковски устанак“ Таково, 
 изградња школских сала при ОШ „Краљ Александар I“  и Гимназије „Таковски 

устанак“ у Г.Милановцу. 

ПОСЛОВАЊЕ КЛУБОВА И МЕЂУСОБНА САРАДЊА 

Неопходно  је  уредити,  у  главним  цртама,  смернице  пословања  клубова  које 
суфинансира општина, посебно учинити транспарентним начине остваривања њиховог 
прихода од чланарина, као и њихову намену. У истом правцу, неопходно је, на јасан и 
транспарентан  начин,  утврдити  услове  на  основу  којих  ће  поједини  клубови,  али  и 
школе  и  појединци,  моћи  да  користе  спортске  објекте  на  територији  општине 
Г.Милановац,  обим  финансијске  накнаде  за  ову  услугу,  као  и  субјекте  који  су 
привилеговани у смислу суфинансирања трошкова коришћења предметних објеката. 

ПРОМОВИСАЊЕ  ФИЗИЧКЕ  КУЛТУРЕ  И  СПОРТА  У  ОПШТИНИ  И 
ОКОЛИНИ 

Побољшати  медијску  покривеност,  сарађивати  са  партнерима  из  различитих 
области  у  промоцији  користи  које  доноси  бављење  спортом,  ангажовати  цењене, 
угледне чланове заједнице да промовишу бављење спортом, обезбедити бољу сарадњу 
са партнерима из привреде у организацији спортских такмичења у граду и околини. 

Установа ће организовати трибине, промоције, предавања и друге програме све у 
пиљу промовисања физичке културе и спорта. 

ОРГАНИЗОВАЊЕ РЕКРЕАЦИЈЕ 

Активирање грађана у рекреативном вежбању и промоција идеје „Спорт за све“. 
Циљ је да рекреативно бављење спортом буде опште прихваћен, чак и пожељан начин 
друштвеног понашања. Циљ  је  да  све  категорије  кроз рекреацију  нађу превентиву  за 
здравље,  социјалну  компоненту,  као  и  конструктиван  начин  коришћења  слободног 
времена.
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РАЗВОЈ ДЕЧЈЕГ И ОМЛАДИНСКОГ СПОРТА 

Стварање услова за задовољење потребе деце за игром и такмичењем, без обзира 
на  пол,  узраст,  расну,  верску припадност или инвалидидет.  Тежиште програма  треба 
ставити на школски спорт, који је извор и стручности и талената и једина здрава база 
за дугорочно планирање. Циљ је да се у спортске активности укључе и децакоја нису 
обухваћена радом у клубовима. 

Учешће  деце  и  омладине  у  спортским  активностима  предуслов  је  њиховог 
физичког и менталног развоја. 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  ДРЖАВНИХ,  ОПШТИНСКИХ  И  ДРУГИХ  ПРАЗНИКА  И 
ЈУБИЛЕЈА 

Како Установа, тако и ЈП спортско  рекреативни центар, активно ће учествовати 
у обележавању  општинских, републичких и других празника и јубилеја, а планирани 
су: 

 Светосавски спортски сусрети основних и средњих школа у свим спортовима, 
(јануар 200920012. године). 

 спортски сусрети за дан општине  Цвети са екипама из збратимљених општина 
из Србије и иностранства (април 200920012). 

 традиционални куп „Таково“, такмичење у риболову (на Цвети), 
 обележавање 50 година рукомета у Горњем Милановцу (2009. године), 
  обележавање  100  година  од  оснивања ФК  „Таково“  и  100  година  фудбала  у 

Горњем Милановцу (2011. године), 

СПРОВОЂЕЊЕ  ИЗБОРА  НАЈБОЉИХ  У  СПОРТУ  И  ФИЗИЧКОЈ  КУЛТУРИ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Извршити  прикупљање  номинација  до  половине  децембра  текуће  године,  а 
свечано проглашење извршити у периоду 2028. децембар у Окружном начелству или 
у Кући српсконорвешког пријатељства. 

Програмско опредељење наше општине,  у овој области, мора бити унапређење 
физичке  културе  и  спорта,  као  и  свега  оног  што  се  у  спорту  и  око  њега  дешава. 
Делатности  физичке  културе,  имају  за  свој  основни  циљ  унапређења  психофизичке 
способности деце, омладине и свих грађана општине Горњи Милановац, кроз спортски 
слоган "У здравом телу, здрав дух." 

VI ПРОГРАМ РАЗВОЈА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 
У ОПШТИНИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  предстојећим  страницама,  предочен  је  средњорочни  план  развоја  насељених 
места  општине Г.Милановац,  а  према израженим потребама и приоритетима  самих микро 
заједница, кроз следеће секторе 

•  Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
•  Водоснабдевање  и  одржавање  водотока,  одлагање  и  отпремење  отпада, 

каналазициона мрежа;
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•  Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
•  Одржавање сеоских гробаља; 
•  Подстицаји привредног  и развоја задругарства у микро заједници; 
•  Здравствена и социјална заштита; 
•  Заштита културно историјских споменика и споменика природе; 

1.БЕЛО ПОЉЕ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу; 
§  Асфалтирање са израдом канала, регионалног пута Г.МилановацТопоницаКнић, у 

делу у коме пролази кроз територију МЗ Бело поље, у дужини од 1600м, Поправка 
пута за засеок Врановац и чишћење канала; 

§  Завршетак пута преко ораница и повезивање са путним правцем ка Крагујевцу; 
§  Реконструкција пута ка сеоском гробљу; 
§  Текуће одрђавање свих локалних путева, чишћење канала, крчење врзина... 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Појачање  напона  струје,  услед  чињенице  да  је  локална  потрошња  превазишла 

капацитете постојеће трафо станице; 

Заштита културно историјских споменика и споменика природе; 
§  Уређење  Порте  у  Белом  Пољу,  у  којој  се  налазе  законом  заштићени  храстови  и 

адекватно заштитно ограђивање тог простора; 

2.БЕРШИЋИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу; 
§  Насипање свих путева по засеоцима и асфалтирање приоритетних; 
§  Изградња тротоара у ширем центру села; 
§  Асфалтирање пута који води ка Галичу; 
§  Одржавање спортских терена; 
§  Одржавање објеката у оквиру МЗ; 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Радови на одржавању постојеће инфраструктуре  водоводу; 
§  Уређење корита реку Озремице у делу у ком протиче кроз насељени део Бершића уз 

израду  одговарајућих  програма  ради  конкурисања  за  средства  Министарства  за 
шумарство и водопривреду, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Осавремењивање  нисконапонске  мреже,  приоритет  изградња  трафо  станице    у 

Реону Глоговац, уз учешће МЗ Брезна; 
§  Одржавање уличне расвете; 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  Капела на гробљу; 

Подстицаји привредног  и развоја задругарства у микро заједници; 
§  Планови  отварања  откупних  места  у  оквиру  села  где  би  била  могућа  продаја 

пољопривредних производа;
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Заштита културно историјских споменика и споменика природе; 
§  Оградити и заштити Запис; 

3.БОЉКОВЦИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу; 
§  Реконструкција  постојећих  категорисаних  путева  у  засеоцима:  Буковача,  Равци, 

Рељићи, Илићи, Пантићи, Васовићи, Недељковићи 
§  Дом  културе    реконструкција  крова  и  изградња  дренаже  (ваздушне  изолације), 

кречење и адаптација велике сале и помоћних просторија предвиђених за пословни 
простор; 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Водовод  реконструкција резервоара, замена цеви и изградња нових резервоара за 

резерве воде у сушном периоду; 

4.БОГДАНИЦА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Завршетак започетог пута Богданица  Каменица асфалтирањем у дужини од 800 м, 

према Пројекту одобреном од стране СО Горњи Милановац(дужине 880 м и ширине 
4 м); 

§  Насипање  путева  по  засеоцима  у  свим  реонима  и  то  према  приоритетима  пут  од 
моста,  скретање  лево  до последње  куће  у  реону Љубинка  Чоловића,  у  дужини  од 
800  м,  као  и  од  моста  десно,  у  дужини  од  500м,  до  последње  куће  у  засеоку 
Радована Ђеровића, скретање према засеоку Продановића и Матијевића  у дужини 
од 800 м, затим скретање према гробљу у дужини од 800 м. Скретање према засеоку 
Милетића и Марковића у дужини од 1000 м, према засеоку Стјепановића и Терзића 
у дужини од 1000м и према реону Планина у дужини од 800 м; 

§  Одржавање  заштитног  појаса,  крчењем  врзина  дуж  пута  БогданицаКаменица,  у 
сарадњи  са  власницима  успутних  парцела,  а  по  засеоцима,  искључива  обавеза 
власника успутних парцела, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже 
§  Довршавање  започетих  радова  на  реконструкцији  ниско    напонске  електричне 

мреже; 
§  Изградња Трафо станица у Богданици, у потесу школа  фамилија Томић и финални 

радови на изградњи трафо станици у потесу Сретеновића куће, 

5.БРЂАНИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу; 
§  Изградња и насипање локалних и некатегорисаних путева у свим засеоцима, 
§  Изградња и уређење путева који воде према локалном гробљу и  уређење локалних 

гробаља, 
§  Завршетак радова на делу Дома културе, тј. уређење просторија у истом. 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Изградња и завршетак водовода са система "РЗАВ", приоритет са планом завршетка 

најкасније до краја 2009. године,
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Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција нисконапонске електромреже; 

6.БРАЈИЋИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу; 
§  Поправка и асфалтирање свих локалних путева, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Развој и одржавање комуналне инфраструктуре, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција нисконапонске електромреже, 

7.БРУСНИЦА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Завршетак водовода Нешковићи  Мартиновићи, 
§  Асфалтирање локалног пута Технос  Црква  Падалиште, 
Реон Вујићи: 
§  Завршетак асфалтирања Вујића пута, 
§  Насипање пута према Ристовић Слободану, 
§  Насипање пута према Вујић Драгу, 
§  Насипање пута кривина на Вујића путу  Перово брдо, 
Реон Нешковићи: 
§  Асфалтирање пута од Бобана Стругаревића до Техноса, 
§  Асфалтирање улице од Срећка Папића до Бобана Стругаревића, 
§  Израда канализације Нешковићи  Стругаревићи до Подрума, 
Реон Салаши: 
§  Асфалтирање Стругарског сокака, 
§  Насипање каменом доњег Гробарског пута, 
Реон Млаковац: 
§  Асфалтирање Дражовића, 
§  Асфалтирање од Босне до Дражевића моста, 
§  Асфалтирање пута испод Пеђе Жабинца, 
§  Санација Врелског пута, 
Реон Поповићи  Бољковачко насеље: 
§  Асфалтирање Поповића пута, 
§  Асфалтирање улице 17.НОУ ДИВИЗИЈЕ која спаја Поповића пут и Таковски пут 
Реон Поњавићи: 
§  Асфалтирање пута ЈасенЦрни врхТаково, 
§  Насипање пута ЈасенОрлијак, 
Реон РаловићиСтарчићи: 
§  Асфалтирање Старчића пута под условом да се уради канализација на делу пута где 

је потребно, 
§  Израда канализације од Кочовића кућа до сабирне јаме, 
Реон Јевтовићи:
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§  Асфалтирање пута РаловићиПадалиште, 
§  Асфалтирање ПадалиштеЈевтовићи, 
§  Асфалтирање пута ПадалиштеЗоки Ковачевић, 
§  Пробијање постојећег пута Зоки КовачевићТаково преко Црног Врха, 
§  Рад булдожера од Цмиљиног извора преко Пољана и Бичија до Јована Нешковића, 
Заједнички послови: 
§  реконструкција пута у потесу Црни врх  Милићи  Мартиновићи и Јасен  Црни врх 
§  Решавање питања одлагања и отпремања чврстог отпада 

8.БРЕЗНА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Асфалтирање локалног пута бр. 26 од „Ганча“ до Ђуровог брда у дужини од 2000м 

(прескочене две деонице). 
§  Асфалтирање  локалног пута  бр.28  од  регионалног  који  се  рачва  у Обрешцима  до 

Дуварима у дужини од 2000м. 
§  Насипање  пута  од  Матовића  капије  до  сеоског  гробља  «Селиште»  са  изградњом 

пропусних цеви на реци Ђуровача приоритетна дужина 1500м. 
§  насипање пута за Брајовиће, засеок „Маџари" у дужини од 600м и пута за Ломовиће, 

почев од задружног дома 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Урадити  пројекат  и  извести  радове  на  водоводу,  приорит  снабдевање    школе 

квалитетном водом са новоизграђеног базена на „Дуварима“, затим цркве и других 
домаћинстава 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Приоритет: изградња трафостанице код школе 
§  Реконструкција  нисконапонске  мреже  у  реонима  трафостаница  „Тракаш“   

Филиповићи    Ломовићи  –  Козодер,  у  дужини  од  2000м,  затим  Таловићи   
Ломовићи,  школа  и  Михаиловићи,  трафостаницаТрешњевица,  реон  ка 
Лазаревићима и Боровњацима, као приоритет. 

9.ВЕЛЕРЕЧ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Асфалтирање  пута    у  реонима  „Широко  поље“  –  Ибарска  магистрала,  Велереч   

Љутовница,  „Карловци“  Ибарска магистрала, 
§  Асфалтирање Солунске у дужини од 1.000 м до Павловића кућа, 
§  Реконструкција пута „Стара пруга“ 
§  Насипање пута преко „Коса“ до „Оташевића липа“ и уз речицу Јакљево, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Замена трафо  станице на Гробницама, 
§  Реконструкција  ниско    напонске  електро    мреже  „Карловци“,    „Пуловци“  и  од 

„Алексића рампе“, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа;
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§  Израда  канализације  „Миловановићи“,  затим  на  десној  страни  улице  „Сремског 

фронта“, у делу „Гробница“ према речици Јакљево, као и у потесу уз „Стару пругу“ 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  Проширења гробља „Широко поље“ и „Миловановићи“ 

10.ВАРНИЦЕ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Изградња сеоских путева у укупној дужини од 4 км и то: 

Реон «Планина» у дужини од 2км, 
Реон «Школа» и то: школа  Ивановићи, у дужини од  500м,  школа   
Мијаиловићи у дужини од 500 м, школа   Живановићи у дужини од 500 м, 
Реон «Катранџићи»  пут за Трудељ, у дужини од 500 м, 

§  Радови на замени столарије и цревне покривке «Дома културе» 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Извршити  реконструкцију  нисконапонске  мреже  на  целој  територији  месне 

заједнице са заменом постојећих дотрајалих багремових стубова у бетонске. 

11.ВРАЋЕВШНИЦА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Израда детаљног урбанистичког плана Враћевшнице, 
§  Уређење свих улаза и прилазних путева на регионални пут ГМКГ, 
§  Реконструкција  пута  на  потесу  Враћевшница  –  Трска  (асфалтирање  у  дужини  од 

500м), на потесу Враћевшница – Прњавор  гробље(асфалтирање у дужини од 1000 
м), 

§  Уређење центра Враћевшнице, 
§  Израда пројекта и реконструкција зграде старе амбуланте, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција  ЕДБ  мреже:  трансформатор    Засеок  Брод  и  санација  мреже  ка 

Лаловићима, 
§  Израда расвете у засеоку Трска, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Израда  пројекта  канализације  и  почетак  радова  (у  току  израда  пројекта,  а 

финансирање из НИПа), 
§  Израда пројекта и реконструкција водовода Враћевшница, 
§  Текућа комунална одржавања  водовод, расвета, канализација, одношење отпада 

12.ВРНЧАНИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Изградња локалног пута 21, од Синошевића, кроз Врнчане, до регионалног пута 212 

БГ.  Милановац  Бољковци, тј. од тзв. „Кривине“ у Врнчанима, 
§  Изградња, поправка и одржавање сеоских некатегорисаних путева,
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§  Санација  клизишта  и  асфалтирање пута  кроз Врнчане, од локалног пута  21,  тј.  од 

тзв. „Беловог прелаза“ до зграда Основне школе и Дома културе, 
§  Одржавање Дома културе, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција електричне нисконапонске мреже, 
§  Дефинитивно  решавање  проблема  у  телефонском  саобраћају,  корисника 

телефонских бројева који почињу са 730  (централа Калиманићи), 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Наставак и завршетак радова на водоводу «Врнчани», 
§  Свеобахватно решење одлагања и одношења цврстог отпада, 

Подстицаји привредног  и развоја задругарства у микро заједници; 
§  Могућност отварања Земљорадничке задруге, 

Здравствена и социјална заштита; 
§  Могућност отварања Здравствене амбуланте, 
§ 
13.ГОРЊИ БРАНЕТИЋИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Насипање и асфалтирање општинских и некатегорисаних путева, 
§  Завршетак радова на противградној станици, 
§  Реконструкција и опремање Дома културе, 
§  Поправка чесме у школском дворишту, 
§  Омеђавање парцела МЗ, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција нисконапонске електромреже 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Отклањање и чишћење дивљих депонија, 

Здравствена и социјална заштита; 
§  Завршетак радова на здравственој амбуланти, 

14.ГОРЊИ БАЊАНИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Асфалтирање  главних  путних  праваца  кроз  село  у  дужини  од  6000 м,  у  неколико 

фаза, крећући од најугроженијих места, 
§  Детаљно уређење и санција Дома културе, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Завршетак радова на реконструкцији нисконапонске електро мреже. 
§
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15.ГОЈНА ГОРА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Одржавање новоизграђених локалних путева Л34 и Л35, крчење врзина, чишћење 

канала и пропуста, радом мештана и учешћем Предузећа за путеве, 
§  Поправка  и  насипање  некатегорисаних  путева:  реон  Трнавци  и  Шишовићи  у 

дужини од 2000 м, реон Марићи  1000 м, реон Трнавци  1000м, реон Трифуновићи 
и  Матијевићи    1000  м,  реон  Урошевићи    1000  м,  гробљански  пут    1000  м  у 
Шумљаковини, Тимотијевићи пут  1000 м, Марића пут (поред Каменице)  800м и 
Бојовића пут  500 м, 

§  Асфалтирање  појединих  некатегорисаних  путева  удруживањем  средстава  група 
грађана и Јавног предузећа за путеве, 

§  Прекатегоризација  Бабовића  пута  у  регионални  пут,  за  који  постоји  пројекат. 
Изградња пута средствима Јавног предузећа Путеви Србија, 

§  Поправка моста на Каменици, између Гојне Горе и Прањана, 
§  Одржавање сеоског Дома културе, 
§  Одржавање и коришћење просторије Месне канцеларије, 
§  Асфалтирање  игралишта  за  мале  спортове  у  центру  села  (земљани  радови  су 

урађени 2007. године), 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција  нисконапонске  електро    мреже:  реон  Антонијевићи,  Лазовићи  и 

Јочовићи,  реон  Лазовићи  и  Петровићи,  реон  Бојовићи  и  Јоцовићи,  реон Марићи, 
реон Урошевићи, реон Трнавци, реон Јевтовићи 

Здравствена и социјална заштита; 
§  Радови  на  санацији  зграде  Здравствена  амбуланта  и  обезбеђивање  рада  лекара 

једном седмично, 

16.ГОРЊА ЦРНУЋА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Асфалтирање и насипање некатегорисаних путева, 
§  Адаптација Дома културе и изградња игралишта за мале спортове, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Реконструкција сеоског водовода 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  Проширење сеоског гробља, 

17.ГРАБОВИЦА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Проширење и грубо насипање сеоског пута у  насељу Марићи, у дужини од 400 м, 
§  Ревитализација главног сеоског пута  постављање нове асфалтне подлоге у дужини 

од 5500 м, 
§  Ревитализација  улице  Рајка  Миловановића  Ђоканца  у  дужини  2000  м    подручје 

ГУПа,
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§  Припрема и асфалтирање улица у приградском делу МЗ Грабовица  подручје ГУП 

а, 
§  Поправка и изградња некатегорисаних путева, 
§  Адаптација Дома  културе    до  тада  решити  статус  домова културе на  територији 

Општине Горњи Милановац у срадњи са општинским службама, 
§  Завршетак радова на изградњи спортског терена за мале спортове ПОРТА, 
§  Изградња спортског терена за мале спортове у насељу Марићи  Подручје ГУПа, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Повезивање  постојећег  резервоара ПАРАЦ  са  резервоаром ЖДРЕБАН,  цевоводом 

пречника 125мм, у дужини 500м, 
§  Набавка и уградња пумпи у оба резервоара, 
§  Изградња резервоара Липа 25м3, 
§  Повезивање  цевоводом  пречника  160  мм  резервоара  Крш  и  резервоара  Липа,  у 

дужини 3000 м, 
§  Изградња резервоара Ковачевићи 15м3, 
§  Повезивање  резервоара  Ковачевићи,  цевоводом  пречника  90мм,  са  цевоводом 

пречника 160мм, у дужини 1500м, 
§  Изградња цевовода резервоар Липа до Рапај  брда, пречника  160 мм,  у  дужини од 

1500м, 
§  Изградња секундарног цевовода, пречника 90 мм и пречника 60 мм, у дужини 4000 

м, 
§  Пуштање у рад целог система, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Завршетак  радова  на  реконструкцији  крака  нисконапонске  мреже  Ристовићи,  са 

трафостанице Метаљка, 
§  Реконструкција крака нисконапонске мреже Туловићи, са трафостанице Метаљка, 
§  Пројектовање и реконструкција нисконапонске мреже у насељу Капетановићи, 
§  Завршетак  започетих  радаова  на  реконструкцији  нисконапонске  мреже  у 

приградском насељу Марићи, 
§  Завршетак радова на реконструкцији нисконапонске мреже на целом подручју МЗ 

Грабовица, 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  Уређење паркинг простора, 
§  Израда дренаже за одвођење подземних вода, 
§  Израда настрешнице на капели, 
§  Адаптација капеле, 

18.ГОРЊА ВРБАВА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Насипање пута „Њиве“, у дужини од 1000 м, 
§  Насипање пута ка потесу „Лукиће“, у дужини од 1500 м, 
§  Асфалтирање од регионалног пута до гробља, 
§  Насипање пута за „Нешовиће“, у дужини од 800 м, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа;
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§  Повезивање са водоводом „Рзав“ и комплетна реконструкција водоводне мреже, 
§  Изградња канализационе мреже и збирне септичке јаме за варошицу и део насеља 

око школе, 
§  Решавање  питања  одлагања  и  одношења  органског  отпада  и  пластике,  са 

приоритетом на локацији код школе уз регионални пут ГМКГ, 
§  Прикључак на  гасовод Г.Милановца, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Изградња нове централа и реконструкција постојеће мреже, 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  Реконструкција постојеће капеле, 

19.ДОЊА ВРБАВА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Поправка и насипање пута у засеоку „Јоксићи“, у дужини од 1500м, 
§  Поправка, асфалтирање и пресвлачење пута за засеок „Мокро поље“, 
§  Поправка и асфалтирање пута у засеоку „Липљани“, 
§  Санација клизишта у засеоку „Јоксићи“ и „Мокро поље“, 
§  Проширење и насипање свих споредних путева у Доњој Врбави, 
§  Адаптација и поправка Дома културе у Доња Врбава, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Постављање уличног светла у засеоку „Мокро поље“ и „Јоксићи“, 
§  Изградња поште 

Здравствена и социјална заштита; 
§  Изградња здравствене станице у Доњој Врбави, 

20.ДРАГОЉ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Асфалтирање пута центар села  гробље у дужини од 1000 м, 
§  Насипање каменом и ризлом осталих некатегорисаних путева као и копање канала, 

крчење врзине и постављање пропуста 
§  Реконструкција сале Дома културе и њена заштита од даљег пропадања, 
§  Организовање ветеринарске службе у за то опредељеним просторијама МЗ Драгољ, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција  нисконапонске  мреже,  замена  дотрајалих  дрвених  стубова 

бетонским, 

Здравствена и социјална заштита; 
§  Организовање стручне службе здравствене заштите у сеоској амбуланти, 
§  Решавање текућих питања социјалне заштите угрожених сељана, уз сарадњу Центра 

за социјални рад Г.Милановац 
§
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21.ДОЊИ БРАНЕТИЋИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Посипање  и  асфалтирање  пута  од Цркве  Јовање,  у  дужини  од  2500  м,  који  је  од 

великог заначаја за више села, 
§  Реконструкција противградне станице и пуштање у рад, 
§  Адаптација Дома културе, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Електрификација села, 

22.ДОЊА ЦРНУЋА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Комплетна реконструкција путне мреже, 
§  Проширење Дома културе и остале реконструкције на истом, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Реконструкција комуналне инфраструктуре, 
§  Решавање проблема водоснабдевања, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција електромреже, 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  Изградња капеле на гробљу, 

23.ЗАГРАЂЕ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Асфалтирање дела пута, од Ибарске магистрале према Варницама у дужини од 2 км, 
§  Поправка  и  асфалтирање  дела  пута  од  Ибарске  магистрале  у  засеок  Јевтићи  и 

Савковићи у дужини од 2 км, 
§  Реконструкција,  проширење пута  према Ђорђевићима  у  дужини од 1км,  насипање 

каменом и ризлом, 
§  Замена цеви на асфалтираном путу код Пантића куће према Трудељу, 
§  Насипање пута Змијњак  Давидовица, у дужини од 500 м, 
§  Насипање и поправка пута према засеоку Јочовићи, 
§  Изградња,  осветљење  и  уређење  пешачког  прелаза  на  аутобуској  станици,  у 

сарадњи са органима Општине Г.Милановац, с обзиром на фреквенцију саобраћаја 
као и опасности због лошег стања аутобуске станице, 

§  Адаптација  и  санација  зграде  Месне  канцеларије  која  је  у  јако  лошем  стању,  уз 
решавање питања власништва на овом објекту, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Решавање питања одлагања и одношења свих врста отпада, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже;
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§  Електромрежа је у лошем стању, са мало бетонских стубова, малим пресеком жице 

и  слабим  напоном,  па  је  хитно  потребно  извршити  реконструкцију  целокупне 
електро  мреже, 

Здравствена и социјална заштита; 
§  Активирање сеоске амбуланта, 

24.ЈАБЛАНИЦА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Пресвлачење централног пута асфалтом у дужини од 4 км, 
§  Асфалтирање пута "ГајТреска", у дужини од 1000 м, 
§  Асфалтирање пута за Цркву, у дужини од 300 м, 
§  Асфалтирање пута у засеоку "Обрадовићи", у дужини од 400м,, 
§  Поправка и асфалтирање пута за гробље, у дужини од 500 м, 
§  Асфалтирање пута у реону "Драгојловићи  Хаџићи" у дужини од 500м 
§  Наставак асфалтирања пута у реону "Благојевићи" у дужини од 300 м, 
§  Насипање пута према планини  у дужини од 1000м, 
§  Поправка  и  асфалтирање  пута  за  "Стековиће",  "Драгојловиће",  "Ковачевиће"  у 

дужини од 500м, 
§  Доградња моста на путу за "Благојевиће", 
§  Доградња  довршење грађевинских радова на цркви  у селу Јабланица и изливење 

централне купола,  уз  учешће Министарства вера са сумом од 1.000.000,00 динара, 
који  ће  се  употребити  за  набавку  бакарног  лима  и  уградњу  истог  по  изливању 
куполе, 

§  Проширење постојећег игралишта ФК Јабланица, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа, превоз; 
§  Одлагање  и  одношење  смећа,  са  приоритетом  за  простор  код  Цркве  и  Месна 

заједнице, 
§  Организовање  адекватног  превоза  путника  из  Јабланице,  уз  ефикасан  ред  вожње 

прилагођен потебама радника и ученика. 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Завршетак нисконапонске електро  мреже у реону Кула  ГајКовачевићи, 
§  Довршетак  реконструкције  ниско    напонске  мреже,  на  релацији  КулаТреска 

Јелисијевићи, 
§  Реконструкцију  нисконапонске  мреже,  у  реону  Чукара,  у  дужини  од  800м,  као  и 

реону Благојевићи у дужини од 500м, 

25.КАЛИМАНИЋИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Асфалтирање некатегорисаних путева у дужини од 4 км, 
§  Посипање са 2400 т ризле некатегорисаних путева, 
§  Извлачење 800 м3 ломљеног камена за насипање нових путева, 
§  Постављање  бетонских  цеви  у  дужини  од  160м  и  копање  канала  поред  путева,  у 

дужини од 6км, 
§  Рад булдожера у трајању од 80 сати на проширењу путева и крчењу врзина,
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§  Препокривање западне стране Дома, уз адаптацију просторија и набавку инвентара, 
§  Груби  грађевински  радови на  санацији Месне  канцеларије  уз  постављање  олука  и 

нову фасаду, 
§  Завршити  санацију  зграде  бивше  ветеринарске  станице,  уз  набавку  инвентара, 

прикључак на водовод и израду санитарног чвора 
§  Груби  радови  на  изради  помоћних  објеката  за  локални  ФК,  набавка  столарије  и 

инвентара за просторије, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа, превоз; 
§  Завршетак водовода Врнчани, у коме учествује половина села која гравитира према 

Врнчанима, 
§  Изградња водовода Срчаник  Триповац и развођење по домаћинствима, заједно са 

МЗ Љутовница, Накучани, Клатичево и Шилопај. 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже;: 
§  Реконструкција  електромреже  у  реону  Доњи  крај,  у  дужини  од  2200м  и  реону 

Горњи крај у дужини од 800м, 
§  Изградња трафостанице на средини мреже ЛуковићиДамљановићи 
§  Модернизација телефонске централе у Клаиманићима и уређење простора за исту, 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  Уређење оба гробља и завршетак радова на обе капеле, 

26.КАМЕНИЦА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Асфалтирање пута у дужини од 2км, од Планине до Мићовића, 
§  Насипање и асфалтирање пута УмкаКаменица кроз Танасковиће 

27.КЛАТИЧЕВО 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Израда просторног план Месне заједнице и њене ближе околине, којим би се 

предвидела изградња терена за омладину, школе и цркве 
§  Реконструкција  путева,  асфалтирање  главних,  насипање,  проширење  и  крчење 

врзина поред свих путева. Отварање нових путева, који олакшавају повезивање села 
са градом, 

§  Комплетна  реконструкција  школе,  њено  уређење  и  довођење  у  употребу 
неискоришћеног простора, за потребе Месне заједнице и одељења за ђаке. Санација 
целокупне  електро  мреже  инсталација  и  поновно  прикључивање  на  довод 
електричне  енергије,  комплетан  водоводно  – канализационеи  чвор,  обнова  кровне 
конструкције, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа, 
§  Решавање  питања  водоснабдевања  засеока  Крстовићи,  Ђуровићи  и  Срдановићи 

изградњом  пумпи  и  хидрофора,  због  немогућности  прикључивања  на  водоводну 
мрежу, 

§
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Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција  комплетне  електро    мреже  у  селу,  замена  дрвених  бандера 

бетонским,  измена  трасе  електромреже  на  локацији  поред  путева,  а  уједно  и 
расвета села, 

§  Због близине са градом и гасног вода који би напајао «Водку ПИК Таково», могућ 
прикључак села на гас, 

28.КОШТУНИЋИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Реконструкција  пута  Савићи  у  дужини  од  2500м,  велики  радови,  насипање, 

асфалтирање, у дужини од 700 м, 
§  Реон Томовићи асфалтирање  у дужини од 700 м, 
§  Реон Мирковићи  асфалтирање  у дужини од 700 м, 
§  Реон Галовићи, насипање пута у дужини од 1000 м, 
§  Реон Дамљановићи, насипање пута у дужини 1000 м, 
§  Реконструкција и асфалтирање пута ТеочинЛеушићи, 
§  Груби  радови  и  реконструкција  комплетног  санитарног  чвора  Дом  културе,  уз 

молерско – фасадне радове, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа, 
Комунална инфраструктура – изградња и унапређење, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција нисконапонске мреже, у дужини око 5000 м, 

Подстицаји привредног  и развоја задругарства у микро заједници; 
§  Отварање Земљорадничке задруге у Коштунићима, 

Заштита културно историјских споменика и споменика природе; 
§  Ангажовање око одржавања у вези постојећих објеката «Анђелија Мишић», 

29.ЛИПОВАЦ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Асфалтирање пута, од Дома у Липовцу до села Каменица, у дужини од 700м, 
§  Асфалтирање пута, од Печуркаре до Гробља, у дужини од 1000м, 
§  Асфалтирање пута, од Враћевшнице  до Луковице, у дужини од 800м, 
§  Завршетак реконструкције Дома у Липовцу, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција преостале електро мреже, 

30.ЛЕУШИЋИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Израда  пројектне  документације  за  аслфалтирање  пута  низ  Кремен,  у  дужини  од 

4км (овај пут повезује и делове Теочина и Коштунића), 
§  Насипање и поправка  некатегорисаних путева по етапама,
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§  Одршавање заштитиног појаса, крчењем врзина поред сеоских путева, 
§  Набавка и  уградња 4 ролне пречника 400, ради решавања одвођења вода са пута, у 

правцу према противградној  станици, 
§  Препокривање и радови на плафонској конструкцији Спомен дома (обезбеђен цреп, 

олуци, подшивка и кровна летва), 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција  нисконапонске  електро  мреже  за  Кремен,  Шљивице  и  Леушића 

брдо, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Чишћење дивљих депонија на подручју села и  уређење одлагања смећа  у близини 

значајних објеката за село, 
§  Организовање  акција  на  заштити  животне  средине  и  стварање  еколошке  свести 

свести код мештана, 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  Чишћење и одржавање гробља, 

31.ЛОЗАЊ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Насипање  некатегорисаних  путева  (макадамских)  и  планирано  асфалтирање 

локалних путева у дужини од 23км, 
§  Извођење земљаних радова и насипање пута на потесу "РаскрсницаГуста крушка", 
§  Радови на раскресивању растиња и врзина поред некатегорисаних путева, 
§  Реконструкција Основне школе због оштећеног крова, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Ради одржавања и реконструкције водоводне мреже, Формирати одбор за водовод 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција електро мреже, 

32.ЛУЊЕВИЦА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Реконструкција и насипање категорисаних и некатегорисаних путева, 
§  Отпуцавање  каменог мајдана –  власништво МЗ  за  насипање предходно наведених 

путева, 
§  Насипање пута засеок Чапљак, 
§  Насипање пута Горње гробље – Миланковићи, 
§  Насипање пута од Ћуретове куће до реке – Трифуновића пут, 
§  Насипање пута према Мијатовића кући, где се налази најстарија српска школа, 
§  Насипање и асфалтирање пута засеок Радошевићи – Пешићи, 
§  Асфалтирање путева у насељеним местима, 
§  Асфалтирање  пута  према  Гробљу,  кроз  засеок  Николићи  Драшовићи  (доње 

гробље),
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§  Асфалтирање пута од Петковић дисконта до реке, 
§  Асфалтирање пута засеок Петковићи – Бела вода, 
§  Асфалтирање путева који се налазе  једним делом на територији ГУПа и делом на 

територији МЗ, 
§  Асфалтирање улице Браће Карамарковић, 
§  Асфалтирање дела улице Никола Луњевица која скреће са главног пута и завршава 

спајањем са улуцом Браће Крамарковић  дужине 800м, 
§  Реновирање сеоског Дома и уградња мокрог чвора, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Проширење градског водовода, 
§  Изградња канализационог система (задруга ЗаписЧардачко брдо), 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција електро мреже (приоритет Бела вода) – где је потребно постављање 

Трафостанице и и појачати напон ел.енергије, 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  Проширење гробља и изградња капеле, 

33.ЉУТОВНИЦА 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Реконструкција путне мреже, 
§  Реконструкција  Дома, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Реконструкција  водовода  Срчаник    Триповац,  заједнички  са  делом  мештана 

КалиманићиКлатичево, Накучани и Шилопај, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Наставак започетих радова на реконструкцији нисконапонске електро мреже  Кула 

Оташевићи, 
§ 
34.МАЈДАН 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Асфалтирање Општинског пута у дужини од 10 км, 
§  Реконструкција осталих путева у МЗ, 
§  Постављање уличне расвете на делу магистрале који пролази кроз МЗ Мајдан, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа, гасификација; 
§  Довођење водовода "РЗАВ", 
§  Гасификација, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција електро мреже.
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35.НАКУЧАНИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Реконструкција некатегорисаних путева, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Довођење воде на Триповац, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција електро мреже, 

36.НЕВАДЕ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Изградња некатегорисаних путева, 
§  Реконструкција дела Дома, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Реконструкција водовода, 
§  Канализација, 
Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција нисконапонске електро мреже, 

Здравствена и социјална заштита; 
§  Помоћи незбринутим лицима, 
§ 
37.ОЗРЕМ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Насипање  пута  од  Раковића  према  Трњацима  и  од  трафо  станице  до  Зарана 

Новаковића, 
§  Насипање пута ЧолићаДимитријевићи, у дужини од 800м, 
§  Изградња пута од Међурешнице испод осоја и изградња моста, у дужини од 100м, 
§  Асфалтирање пута за Дубаво поред Весовића куће, у дужини од 200м, 
§  Асфалтирање пута Доњи Вујичићи, у дужини од 800м, 
§  Асфалтирање пута од Бабине баре до цркве у Јовању,у дужини од 1500м, 
§  Асфалтирање пута Лазаревићи према цркви, у дужини од 700м, 
§  Асфалтирање пута од Воденице до Цркве, у дужини од 1000м, 
§  Поправка пута Ковачевићи –Марковићи, 
§  Поправка Дома културе и канцеларије, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Довођење градске воде од Бершића, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција електро мреже од трафостанице Међувршће, 
§  Поправка електро мреже по свим реонима,
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38.ПОЛОМ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Завршетак изградње пута ПоломГорњи Бањани, 
§  Изградња пута Драшкића брдо – Рајац, 
§  Изградња пута Вучја коса – Рајац, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција електро мреже, замена бандера – Драшкића брдо, 
§  Реконструкција електро мреже – Ђуровићи –Савићи. 

39.ПРАЊАНИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  одржавање и поправка свих некатегорисаних  и локалних путева, 
§  завршетак радова на реконструкцији цркве Св.Вазнесења Господњег, 
§  уређење Порте, 
§  наставак радова на згради Дома културе, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  довођење воде са изворишта Шибан (постоји пројекат), 
§  изградња канализационе мреже у реону Варошица (постоји пројекат), 
§  изградња кишне канализације у реону Варошица (постоји пројекат), 
§  одржавање постојеће водоводне мреже, 
§  уклањање дивљих депонија, 
§  организовано и контролисано одлагање смећа, 
§  заштита водотокова  и животне средине, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Наставак радова на реконструкцији нисконапонске мреже, 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  Уређење и одржавање гробља, 

Здравствена и социјална заштита; 
§  наставак активности на обезбеђењу адекватне здравствене заштите грађана, 

обезбеђењем двократног радног времена лекара, увођењем дежурства лекара 
викендом, обезбеђење рада лабораторије и специјалистичких прегледа, 

§  помоћ надлежним органима и грађанима у организовању и решавању социјалних 
потреба, 

Заштита културно историјских споменика и споменика природе, спорт и култура, 
§  помагање  у  организацији  и  спровођењу  постојећих  спортских  активности, 

органозовање  нових  спортских  активности,  ,помагање  постојећих  и  органозовање 
нових културних манифестација.
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40.РУДНИК 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  наставак радова на Банском путу и спајање са путем за Варнице, 
§  насипање и ваљање пута ка Петровића кућама, 
§  насипање и ваљање пута у реону Ћерамиде, 
§  насипање и ваљање пута у реону Блата, 
§  насипање,  ваљање  и  делимично  асфалтирање  пута  Рудник    ГрадовиЈасеница 

Рудник, 
§  поправка  и  делимично  асфалтирање  пута  у  Брезовици  и  свих  улица  у  насељу 

Рудник, 
§  поправка и асфалтирање(делимично) пута у засеоку Звезда 
§  оспособљавање и пуштање у рад базена, 
§  увести надокнаду за грађевинско земљиште, 
§  довршетак радова на цркви, 
§  поправка Дома Културе, решити проблем грејања, 
§  завршити радове око фискултурне сале и ставити је у функцију, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  довођење водовода Рзав на Рудник, 
§  довођење гаса из ГМ зависно од техничких могућности, 
§  завршетак  започетих  радова  око  канализације,  израда  пречистача,  наплата 

прикључака, предавање канализације на газдовање ЈКП ГМ, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  завршетак  реконструкције  целокупне  електромреже  на  територији  МЗ  Рудник  и 

осветљење пута Бућин гроб – Рудник, 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  изградња капеле по постојећем пројекту, 
§  проширење гробља  и увођење накнаде за гробна места 

Подстицаји привредног  и развоја задругарства у микро заједници; 
§  посебну пажњу пажњу посветити развоју туризма на Руднику, 
§  Помоћи рад свих удружења којих има од 15 до 20 на Руднику, 

Здравствена и социјална заштита; 
§  решавање  имовинских  односа  и  правних  питања  власништва  над  стационаром  и 

адаптација истог, 
§  успоставити  још  бољи  контакт  са Центром  за  социјални  рад  за  решавање  питања 

социјалне заштите грађана, 

Заштита културно историјских споменика и споменика природе, 
§  решити имовинскоправне односе и ставити у функцију "Рудничку кућу", 

41.РУЧИЋИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Насипање локалног пута бр.11 ка Доњим Бранетићима дужине 1,5км,
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§  Извођење земљаних радова и насипање пута за засеок Јасик 1,5км, 
§  Извођење земљаних радова – насипање пута за засеок Равнице 1,8км, 
§  Насипање пута за засеок Јелет – 1,2км, 
§  Проширивање и насипање пута у засеоку Орноца – 1,2км, 
§  Проширивање и насипање пута од засеока Орница ка Горњим Бранетићима – 1,8км, 
§  Насипање пута у засеоку Симовићи, 
§  Изградња три моста преко реке, 
§  Спољашње и унутрашње уређење Дома културе, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Реконструкција извора воде у засеоку Симовићи, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Поправка електромреже у засеоку Симовићи, 

42.САВИНАЦ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
Шарани 
§  Пресвлачење локалног пута бр.16 СавинацСемедраж, у дужини од 3,5км, 
§  Асфалтирање пута Бабин поток – Маркељићи до Семедражи 
Дренова 
§  Асфалтирање пута Савинац – Милосављевићи – 1,5км, 
§  Асфалтирање локалног пута број 20  Језеро – Осећани – Галич–  3,5км, 
§  Асфалтирање пута реон Планина од Дамљановића према Лазићима1км, 
§  Асфалтирање заједничког пута Срезојевци – Дренова од локалног број 19 до Галича 

– 2,5км, 
Савинац 
§  Пресвући пут Таково – Савинац у дужини од 4км, 
§  Проширити пут од Савинца према Чачку до новоизграђеног пута  и асфалтирати   

1,5км – локални пут број 19, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
Шарани 
§  Решити  питање  снабдевања  водом  са  милановачког  водовода  за  насељено  место 

Шарани, 
Дренова 
§  Урадити пројекат за снабдевање водом реона Планина (место проналазе стручњаци 

путем карте, а ту је потребно бушити до воде), 
Савинац 
§  Урадити пројекат уређења речног корита. Уз уређење изградити базене за купање са 

напајањем воде из извора лековите воде, 

43.СВРАЧКОВЦИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Одржавање  свих  локалних путева  са  прокопавањем и  чишћењем канала  уз текуће 

насипање, 
§  Наставак реконструкције локалног пута  Л1 у дужини од 3км,
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§  Обнављање асфалтне подлоге на локалном путу кроз засеок Мачкићи у дужини од 

1,2км, 
§  Покретање иницијативе да се простор бившег Стрелишта претвори у индустријску 

зону, 
§  Решавање имовинских односа везаних за игралиште ФК Напредак из Сврачковаца и 

изградња свлачионица, 
§  Изградња  забавног  парка  за  децу  код  моста  на  реци  Деспотовици  на  простору 

садашње дивље депоније, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа, гасификација; 
§  Довођење воде са система РЗАВ у реон Поље и Тодоровићи, 
§  Чишћење и одржавање корита реке Деспотовице са уклањањем дивљих депонија, 
§  Изградња заједничке канализационе мреже у реонима  Поље и Илићи, 
§  Гасификација реона Илићи и реона Поље, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Завршетак реконструкције нисконапонске мреже  у реонима Илићи, Симоновићи и 

Урошевићи, 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  Изградња жичане ограде на гробљу Видојевићи и одржавање гробља ангажовањем 

агенције, 

44.СЕМЕДРАЖ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  Приоритет  реконструкција  дотрајале  асфалтне  подлоге  на  локалном  путу  Л16,  у 

дужини од 1100 метара ( од чега 650 ургентно), односно 4400м2, 
§  Реконструкција  некатегорисаних,  макадамских  путева,  и  то:  пута  који  води  од 

локалног Л16, кроз Сретеновиће и Павловиће, за Маркељиће у Шаранима, у дужини 
од  укупно  915м, од чега  510м,  ургентно;  пута  који  води  од  локалног Л  16,  према 
мосту, у дужини од 1050 м, засеок Милисављевићи, од чега ургентно 250 м које је 
оштећено дејством воде; пута који води од локалног Л 16, према Илијаку, у дужини 
од 400м, 

§  реконструкција макадамског пута од Ровина до засеока Томићи, у дужини од 950м, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Изградња водовода у сарадњи са МЗ Брусница, према постојећем пројекту од 2006. 

године, процењена вредност радова била је 6.000.000,00 динара, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Потребно  је  извршити  реконструкцију  електро  водова  за  следеће  засеоке  – 

Пантовићи, Петаковићи, Илијак и Озића брдо. 

45.СРЕЗОЈЕВЦИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
§  асфалтирање пута преко Галича који спаја село, у дужини од 2000м,
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§  асфалтирање пута Бело гробље – Миковићи, у дужини од 1000м, 
§  поправка пута Вуковићи ка Прањанима, у дужини од 4500м, 
§  насипање пута Рубаковића сокак – гробље, у дужини од 2000м, 
§  насипање пута Котарине   планина, у дужини од 1000м, 
§  насипање пута Котарине – Леушићи, у дужини од 3000м, 
§  насипање пута продавница – Вукомановићи, у дужини од 1500м, 
§  радови на реконструкцији школе, приоритет санација крова, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  реконструкција нисконапонске електромреже по реонима Бело гробље   

Крсмановићи према Галичу; Бело гробље – реон Миковићи; реон Рубаковићи; реон 
Вуковићи; реон школа – Чуљковићи; реон школа   Вукомановићи, 

Здравствена и социјална заштита; 
§  организовање рада лекара у сеоској амбуланти. 

46.ТАКОВО 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу 
Таково 
§  асфалтирање пута Црни врх – Јасен, уз учешће МЗ Бруснице и МЗ Клатичево, 
§  асфалтирање пута Мрђеница доњи део ка Раловићу, 
§  асфалтирање пута Радослав Дрињаковић ка мосту Црног врха, 
§  асфалтирање пута у потесу Савићи, од школе ка Црном врху, 
§  асфалтирање пута око гробља Таково, 
§  асфалтирање пута у потесу,Школа Таково ка Драгану Поповић, пут под Осоје, 
§  асфалтирање Ђуровића пута   горњи крај од војске, 
§  асфалтирање пута Живанићи – Јашаревићи, 
§  асфалтирање пута комплекс Таково – раскрсница Савинац 
Синошевићи 
§  асфалтирање пута према Локви, 
§  асфалтирање пута од Водке до Радоичић куће, 
§  асфалтирање пута у насељу, 
§  поправка макадама АлексићиПеришићиГајовићи и пут ка Обрадовић Радовану, 
Лочевци 
§  састављање асфалта Горњи  и Доњи крај, 
§  пут од Месне заједнице ка Томашевићима, 
§  насипање пута ка Милану Стојановић, 
Љеваја 
§  насипање пута ка Љубу Гачановић, 
§  насипање пута ка Раку Јововић, 
§  реконструкција пута од Антонијевића ка Ацу Весковићу, 
§  проширење пута код Савковић Еме и код Тимотијевића кривине, 
§  продужетак  асфалта  код  Васиљевића  ка  Врнчанима  и  повезивање  са  асфалтом 

Доњих Бранетића 
§  насипање пута ка Урошевићима, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
Таково
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§  Израда пројектне документације и изградња канализационе мреже за Таково, 

Синошевиће и Лочевце, за око 200 домаћинстава, укључујући Основну школу, 
Музеј, Фабрику водке, Млекару и остале привредне организације 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
Таково 
§  Изградња  и  поправка  електромреже  у  потесу  РовинеМрђевица  и  Школа 

Раловићи 
Синошевићи 
§  поправка електромреже ПавловићиОбрадовићи, ВодкаНиколићи, 
§  поправка електро мреже Перишић, 
Лочевци 
§  поправка електро мреже Марковић  Вујичић 
Љеваја 
§  поправка електромреже ка Урошевићима 
Одржавање сеоских гробаља; 
§  Изградња капеле на Гробљу у Такову, 

47.ТЕОЧИН 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу, 
§  Насипање некатегорисаних путева, 
§  Асфалтирање некатегорисаних путева по реонима, 
§  Асфалтирање  два  локална  пута  (Недића  капијатеочински  крст  и  Теочин 

МађариштеБрезна, према гробљу), 
§  Санација (реконструкција) сеоског дома културе, 
§  Адаптација зграде месне канцеларије, 

Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
§  Решавање  проблема  водоснабдевања  (Шибански  и  Брајићски    водовод,  као  и 

резрервоар на Теочинском крсту, где је потребна градња разводне мреже), 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Реконструкција електроразводне мреже, 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  Адаптација и реконструкција  капеле на сеоском гробљу, 

48.ТРУДЕЉ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу, 
§  Санација некатегорисаних путева на тероторији села Трудељ, 
§  Санација пута у засеоку Раслова 
§  Асфалтирање пута,  у потесу од  засеока Црна река, поред Основне школе, до куће 

Милутина Станочевић, односно до спајања са путем број 203, 
§  Асфалтирање пута, у потесу од сеоског дома до Стојића брда, 
§  Асфалтирање пута за Матиће и Лазаревиће и у засеоку Чолићи, 
§  Изградња моста на реци Црна река код куће Јовановић Богољуба, 
§  Изградња моста у засеоку Богојевићи код куће Милене Богојевић, 
§  Изградња моста у засеоку Доњи Бердићи.
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49.УГРИНОВЦИ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу, 
§  Асфалтирати путева по засеоцима у МЗ, 
§  Извршити  адаптацију  Дома  (заменити  столарију,  подове,  извршити  спољашње 

малтерисање и фасадирање), 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
§  Извршити реконструкцију нисконапонске електро мреже  на подручју целе МЗ 

50.ШИЛОПАЈ 

Изградња и одржавање путева и објеката од значаја за локалну заједницу, 
Шилопај 
§  Асфалтирање пута од Марковића чесме до Оташевића, у дужини од 2км, 
§  Насипање пута од Мутња до Оташевића, у дужини од 1,5км, 
§  Насипање пута засеок Павловићи, у дужини од 500м, 
§  Урадити пут КликЛипа, проширити и део асфалтирати, у дужини од 3,5км, 
§  Урадити  пут  Лазовићи  према  Зарићима,  са  постављањем  пропуста,  у  дужини  од 

500м, 
§  Урадити пут према Антовићима и Гробљу поред игралишта, у дужини од 2км, 
§  Урадити пут према Алексићима и Видојевићима, насипањем, у дужини од 800м, 
§  Реконструкција школе, 
§  Реконструкција крова Цркве у Шилопају (прокишњава, угрожене су фреске), 
§  Урадити завршне радове на спортском објекту на игралишту у Шилопају, 
Церова 
§  Асфалтирање локалног пута Шилопај –Церова, у дужини од 1,7км, 
§  Насипање  некатегорисаних  путева  у  засеоцима  Пековићи,  Ликићи,  Јевтићи  и 

Ковачевићи, 
§  Насипање пута Церова –Давидовица, 
§  Реконструкција Дома у Церови, 
§  Реконструкција  моста  у  Церови  који  води  према  Ликићима,  Петковићима  и  пута 

према Заграђу, који није саниран још од поплаве, 
Давидовица 
§  асфатирати локални пут, у дужини од 1,5км 
§  насипање  некатегорисаних  путева  у  засеоцима  Вучићевићи,  Ивановићи, 

Маријановићи и Радовановићи, 
§  Урадити мост на реци Давидовица,  према Радовановићима  и Алексићима, који  су 

угрожени због великих вода, 
Посебну пажњу обратити на локални пут који пролази кроз  нашу МЗ од Љутовнице до 
Угриноваца, где излази на магистралу, 
Крива Река 
§  асфалтирање локалног пута, који води од регионалног пута, према  Угриновцима у 

дужини од 2км,  једним делом према потезу Лубац,  а другим  делом према Дому  у 
Кривој Реци, 

§  насипање  некатегорисаних  путева  у  засеоцима  Сретеновићи,  Ђуковићи, 
Ђунисијевићи и Миличићи,
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Водоснабдевање и одржавање водотока, одлагање и отпремење отпада, каналазициона 
мрежа; 
Шилопај 
§  Приступити  изградњи  пројекта  за  градски  водовод  који  покрива  МЗ  Шилопај,  у 

договору са мештанима, 

Унапређење, одржавање и реконструкција електричне и ПТТ мреже; 
Шилопај 
§  Урадити  трафостаницу  у  засеоку  Дмитровићи  и  нисконапонску  мрежу  у  засеоку 

Алексићи и Видојевићи, 
§  Урадити реконструкцију нисконапонске мреже и варошици, 
Церова 
§  Реконструкција  нисконапонске  мреже  по  засеоцима  са  бетонским  стубовима  од 

трафостанице до Дома у Церови, затим засеок Ликићи и Марковићи, 
Давидовица 
§  Завршити реконструкцију нисконапонске електро мреже, 
Крива Река 
§  Реконструкција  нисконапонске  мреже  од  Шилопаја  према  Бојовићима  преко 

школског дворишта поред Цркве према Кривој Реци: 
§  реконструкција нисконапонске мреже у засеоку Маријановићи, 
§  реконструкција нисконапонске мреже према Ђуковићима  бетонским стубовима, 

Одржавање сеоских гробаља; 
§  Крива река 
§  Наставити започете радове на изградњи капеле. 

51.ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

А. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Р.Б  Опис  Реон  Време 
изградње  Напомена 

А.1  Израда пројектне документације   приоритет 

1  Израда  просторног  и  генералног  урбанистичког 
плана за град Г.Милановац  III 

2  Израда  Главног  пројекта  уређења  комплекса 
Спортскорекреативног центра  III 

3  Израда  пројекта  Улице  кнеза  Александра  од 
центра града до Рудничке улице  II, III, IV 

Пројекна 
документација 
обухвата: 
тротоаре и
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4  Израда пројекта Улице војводе Милана од центра 
града до "кружног тока"  I, IV 

коловоз улице, 
регулацију 
површинске 
воде, 
реконструкцију 
канализационе 
мреже, 
реконструкцију 
ПТТ мреже, 
реконструкцију 
електро мреже 
и регулисање 
паркинг 
простора 

5  Израда  пројекта  Улице  Љубићске  од  "кружног 
тока" до "заобилазног пута"  IV 

6 
Израда  пројекта  Улице  Ивичке  уз  Ивички  поток 
па  све  до  укључења  на  пут  за  Такововеза  за 
будући ауто пут 

II,III  Усклађивање са 
позицијом 3. 

7  Израда  пројекта  Улице  Петра  Кочића,  са 
регулацијом површинске воде  IV 

8  Израда  пројекта  за  проширење  улице  од 
раскрснице са Балканском ка градском гробљу  II 

9 
Израда пројекта "петра Вага" укључење из правца 
Београда  и  из  правца  Чачка  према  Луњевици  и 
Трепчи 

IV 

10  Пројекат Улице В.Рајића  I, II, II, 
IV 

11 

Израда пројеката за регулацију површинских вода 
у граду у улицама: Таковска, В.Мишића, 
Т.Матијевића, Карађорђева, Дринчићеве, 
Курсулине, В.Караxића, Велимира  Рајића, 
Ломине и  М.Великог 

I, II, II, 
IV 

А.2  Израда пројекта канализационе мреже 

1 
Пројекат канализационе мреже  за улицу Драгише 
Николића  стара пруга у дужини 1 км.  III 

2 
Израда  пројекта  канализационе мреже  у    насељу 
“Широко поље” према ул.Цвијићевој  III 

3 
Израда  пројекта  канализационе  мреже  улице 
Рудничка   десна страна до границе ГУПа  I 

4 
Израда  пројекта  канализационе  мреже  у  насељу 
изнад 3.Основне школе  I 

А.3  Израда пројеката уређења потока у граду: 

1  Пројекат  регулације  потока      “Јакљево”   
”Бацковац”  II 

2 
Пројекат регулације Ивичког потока поред старог 
парка према гробљу  III
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3  Пројекат регулације потока насеља ”Парац”  IV 

4 
Пројекат регулације потока ”Ражаник” са уливом 
у Луњевачку реку па све до улива у реку 
Деспотовицу 

IV 

А.4  Израда пројектне документације за улице и 
тротоаре у граду: 

1  Улица Корчагинова у  дужини 700 м.  IV 

2 
Тротоар Ул.Таковске   од ул Курсулине до Ул 
Дринћићевелева страна  II 

3  Тротоар Улице Бошка Бухе  I 

4  Тротоар Улице М Великог од Ул В.Милана до 
Дринчићеве  I, II 

5  Тротоар Улице Дринчићеве  I, II 

6  Тротоар Улице Курсулине од Вука Караџића до 
Таковске  II 

7  Тротоар Улице Хајдук Вељкове  II 

8  Тротоар и коловоз Улице В.Рајића од Х.Вељкове 
до краја  II 

9  Улица Чесменска од Ломине до краја  III 

10  Улице цара Душана  III 
11  Улице И.Л.Рибара 

Б.   ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ  ПРИОРИТЕТИ 

1 
Изградња Улице кнеза Александра, по пројектној 
документацији, по фазама  I, IV 

2 
Изградња  Улице  Војводе Милана,  по  пројектној 
документацији, по фазама  IV 

3 
Изградња  Улице  Љубићске,  по  пројектној 
документацији, по фазама  II, III 

4 
Изградња Улице Ивичке према путу за Таково, по 
пројектној документацији, по фазама  III, IV 

5 
Изграда  Улице  Петра  Кочића,  са  регулацијом 
површинске воде  III 

6 
Израда  пројекта  "петља  Вага"  укључење  из 
правца  Београда  и  Чачка  према  Луњевици  и 
Трепчи 

7 
Изградња  дистрибутивне    гасне  мреже  на 
подручју  приградских  насеља  по 
микротехнолошким целинама 

I 

Ц.   ИЗГРАДЊА УЛИЦА И  ТРОТОАРА 

1  Асфалтирање Улице Првомајске  I 
2  Асфалтирање  Улице Риге од Фере  I
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3  Асфалтирање Улице браће Аврамовић  I 
4  Изградња Улице баба Вишњине, 150 метара  I 
5  Изградња Улице кнегиње Љубице  I 
6  Изградња Улице Раке Љевајца  I 
7  Изградња Улице Алексе Шантића  I 

8 
Поправка Улице Вука Караџића са регулацијом 
површинске воде  I 

9  Асфалтирање Улице господар Јевремове горњи 
део  I 

10  Изградња тротоара Улице М.Великог  I,  II 
11  Изградња тротоара Улице Бошка Бухе  I,  II 

12 
Изградња тротоара Улице Курсулине од почетка 
до Таковске  I 

13  Изградња тротоара Улице Дринчићеве  I,  II 

14 
Реконструкција Улице Рајсове, по пројектној 
документацији  I 

15  Реконструкција Улице Солунских ратника  I 

16 
Изградња проширења улице до  Градског гробља, 
130 метара  II 

17  Изградња  Улице Пере Јевтовића  II 

18  Изградња Улице Чесменске 

19  Изградња тротоара Улице Хајдук Вељкове  II 

20  Асфалтирање крака Улице 1300 каплара, 100 
метара  II 

21 
Реконструкција Карађорђеве улице од Мутапове 
до Таковске  I и II 

22 
Изградња тротаора  Улице Велимира Рајића од 
Чесменске улице до Брда мира  II 

23  Асфалтирање Обилићеве улице, 150 метара  III 

24 
Изградња Улице Драгише Николића у границама 
Месне заједнице Г.Милановац  III 

25  Изградња Улице Радича Поступовића  III 

26  Изградња Улице Јована Цвијића  400м.  III 

27  Реконструкција Улице И.Л.Рибара  III 

28  Изградња Улице у насељу Ивице  III 

29 

Изградња  Улице  Мише  Лазића  од"Ореола"  до 
улице  за  Сточну  пијацу,  са  решавањем 
имовинских  односа  и  изградњом  моста  преко 
потока ”Јакљево”, по пројектној документацији 

III 

30 
Изградња Улице М.Р."Корчагина", по пројектној 
документацији и по фазама, 800 метара  IV 

31  Изградња тротаора у Улици Р.Миловановића  IV
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32  Изградња Улице Петра Кочића  IV 

33  Изградња Улице Десимира Јововића Чиче  IV 

34  Поправка Теслине улце  IV 

35  Поправка Улице Др Мишовића  IV 

36 
Реконструкција Н.М.Луњевица од браће Аксића 
до границе са МЗ Луњевица  IV 

37 
Изградња тротоара Улице Ломине од кнеза 
Александра до Синђелићеве обе стране  III, IV 

38 
Изградња тротоара Улице Вој.Милана од 
Ветеринарске станице до краја  IV 

39 
Изградња тротоара Улице Велимира Рајића од 
Синђелићеве до Железничке  IV 

40 
Изградња тротоара Улице Хероја Дражевића 
поред болнице  IV 

41 
Изградња тротоара Улице Тихомира Матијевића 
од Дома здравља до Железничке  IV 

VII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Трајно решавање проблема комуналног отпада и дивљих депонија на територији 
општине.

Решавање овог проблема подразумева  да  се  у  предвиђеном периоду  од четири 
године очисте  све  дивље депоније  на  територији наше  општине    на  начин предвиђен 
пројектом  ''  Додатно  решавање  проблема  комуналних  отпадака  и  дивљих  депонија  у 
општини Горњи Милановац  ''.Овај пројекат је залагањем наше општине која  је и била 
наручилац, израдио Европски центар за мир и развој ( ЕCPD ). 

Као такав овај пројекат је јединствен на подручју Републике Србије и предлаже 
изузетна дугорочна решења овог проблема и то по следећим фазама: 

А.  Пописивање свих дивљих депонија на територији општине 
 Ова фаза је завршена уз остављену могућност да се додају подаци уколико се 

појави још нових дивљих депонија. 

Б. Чишћење депонија од стране стручне и за то на тендеру изабране фирме 
Реализација поменуте фазе је у току. 
До сада је очишћен велики број дивљих депонија, извођач радова је ЈКP '''Горњи 

Милановац''. Предвиђено је да се отпад са ових депонија одвози на санитарну депонију 
''Вујан''. 

В. Ревитализација и рекултивација терена на коме је била депонија 
 у овој фази треба да се терен поваља, наспе и врати у првобитно стање у којем 

је био пре него што је ту оформљена дивља депонија(ревитализација терена), а зати да 
се  засаде  оне  биљне  врсте  које  су  најзаступљеније  у  тој  области,  нпр.  буква  и  храст 
(рекултивација терена биљним врстама).
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За ову фазу треба ангажовати неког извођача радова за ревитализацију терена и 

пошумљавање.Неопходно је издвојити средства за набавку биљних врста којима ће се 
вршити пошумљавање. 

Г. Постављање знакова забране бацања смећа 
 за ову фазу потребно је обезбедити знакове забране бацања смећа на којима ће 

бити  назначени  телефони  надлежних  инспекцијских  служби,  као  и  информација  о 
локацији  трансфер станице која је предвиђена за то сеоско подручје за одлагање смећа. 

Д. Изградња Трансфер станица 
  пројектом    је  предвиђено  девет  трансфер  станица  на  територији  општине  а 

сврха  им  је  привремено  складиштење  отпада  на  безбедан  начин  по  здравље  људи  и 
околину.Ту  би  мештани  сеоских  подручја  одлагали  сав    отпад.Ове  станице  би  се 
празниле десетодневно од стране за то уговором овлашћене фирме.У пројекту постоји и 
нацрт  како  те  трансфер  станице  треба  да  изгледају.Са  трансфер  станица  отпад  би  се 
даље одвозио на комуналносанитарну депонију ''Вујан''.За изгрању ових привремених 
станица  за  одлагање  отпада  на  територији  сеоских  подручја  потребна  су  знатна 
финансијска  средства.За  наредну  2009.год.  је  већ  конкурисано  за  средства  из  НИП 
а(националног инвестиционог плана). 

Ђ. Едукација становништва 
Током реализације пројекта педвиђена је едукативна кампања сеоског и градског 

становништва у току које ће добити информације где и како да одлажу отпад из својих 
домаћинстава,  као  и  упознавање  са  казненим  одредбама  уколико  се  програм  не  буде 
поштовао.Акценат  кампање  ће  бити  едукативан,како  би  мештани  схватили  колико  је 
битно  да  не  бацају  отпад  по  свом  животном  окружењу.Предочиће  им  се  последице 
неконтролисаног  бацања  смећа  на  њихово  здравље,  здравље  стоке,  квалитет  воде, 
земљишта, и др., а самим тим и квалитет исхране и живота уопште. 

Решавање проблема медицинског отпада 

Елиминисање  утицаја  медицинског  отпада  на  здравље  људи  подразумева 
склапање  уговора  свих  произвођача  опасног  медицинског  отпада  са  Здравственим 
центром  у  Горњем  Милановцу  који  поседује  савремене  спалионицу  за  опасан 
медицински отпад. 
Ова спалионица има две фазе: 

 Стерилизација опасног отпада у посебном уређају који представља савремени 
облик стерилизатора 

 Механичка обрада стерилисаног медицинског отпада 

Овако обрађен медицински отпад више није у категорији опасног отпада, те као 
неопасан отпад транспортује  се на депонију  ''Вујан''  са којом Здравствени центар има 
уговор о одвожењу смећа. 

Ове  податке  Еколошка  канцеларија  поседује  с'обзором  да  је  вођен  поступак 
процене  утицаја  пројекта  ''Израда  система  за  сакупљање,  складиштење,  третман  и 
одлагање медицинског отпада'' на животну средину. 

Решавање проблема гума и производа од гуме, као и електронског отпада
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Елиминисање  утицаја  отпада  од  гума  и  гумених  производа  подразумева 

отварање локације у оквиру депоније која ће служити само за привремено складиштење 
ове врсте  отпада. 

Сви  који поседују  овај  отпад морају  се обавезати  да  га  одлажу на  ту  локацију 
склапањем  уговора са ЈКП ''Горњи Милановац''. 

За  то  предвиђен  простор  мора  бити  ограђен  и  надкривен,  као  и  лако 
приступачан.У  циљу  даљег  третмана  отпада  од  гуме  ЈКП  може  склопити  уговор  са 
акредитованом агенцијом за рециклажу која ће отпад откупљивати. 

По истом принципу предлажемо и решавање проблема електронског отпада. 

Формирање сточних гробаља 

Ради смањења ризика од штетних утицаја угинулих животиња по здравље људи 
неопходно  је  одредити  локацију  за  сточно  гробље  где  ће  се  покопавати    угинуле 
животиње и отпаци животињског порекла. 

Предлажемо  ангажовање  акредитоване  организације  која  ће  дезинфиковати 
место  на  коме  је  леш  пронађен  и  по  свим  прописима  и  стандардима  безбедно 
покопавати  угинуле животиње  на подручју  града  (Правилник  о  начину  нешкодљивог 
уклањања  животињских  лешева  и  отпадака  животињског  порекла  и  о  условима  које 
морају  да  испуњавају  објекти  и  опрема  за  сабирање,  нешкодљиво  уклањање  и 
утврђивање  узрока  угинућа и превозна  средства  за  транспорт животињских  лешева и 
отпадака животињског порекла '' Сл.лист СФРЈ ''бр.53/89) 

Праћење квалитета ваздуха на територији града 

Решење  проблема  квалитета  ваздуха  на  територији  општине  подразумева 
постављање  мерних  станица  и  то  у  индустријској  зони,  центру  и  периферији  града, 
ради анализе стања квалитета ваздуха на различитим локацијама. 

За руковање станицом је потребан стручни кадар што се може постићи склапањем 
уговора и ангажовањем акредитованих организација или стручних служби. Савремена 
мерна станица AIRPOINTER, чији произвођач је аустријска фирма MLU, кojа продаје и 
одржава  мерне  уређаје  за  ваздух  и  околину  може  бити  један  од  наших  предлога  за 
мерни уређај који ће давати довољно података о квалитету ватдуха у нашем граду. 

Еколошка канцеларија је конкурисала  код Привредне коморе Београда, Тим за ЕУ 
пројекте,  за  донацију  коју  даје    Влада  Штајерске  и  то  за  пројекат  ''Контрола  и 
мониторинг квалитета ваздуха на територији општине уз помоћ AIRPOINTERa''. 

За ову мерну станицу треба издвојити значајна финансијска средства, стога ради 
уштеде  сматрамо да би  мобилни  облик  ове  станице  био  адекватнији  од  статичног  за 
потребе  наше  општине.  Такође  сматрамо  да  би  уређај  требао  да  буде  са  сва  четири 
сензора  (за  озон,  угљенмоноксид,  азотне  и  сумпорне  оксиде)  јер  општина  Горњи 
Милановац спада у индустријски развијен крај. 

На територији општине постоји 15 активних фабрика и велики број приватних 
предузећа  и  индустријских  постројења  за  разноврсне  намене.  Општина  обухвата 
површину од 840 km 2 и има 49422 становника, од чега 24165 становника живи на селу, 
а у самом граду 25257 становника. Индустријскa зона се налази непосредно од центра 
града  и  ту  су  смештене  готово  све  веће  фабрике  (прехранбена,  хемијска,  текстилна 
индустрија; индустрија  за прераду метала, дрвета...). На основу ових података лако  је 
увидети  да  је  на  малом  простору  у  оквиру  града  смештен  велики  број  фабрика  и 
потенцијалних  загађивача  и  да  је  становништво  изложено  свакодневном  ризику  од 
оболевања.
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Постојећи  статистички  подаци  Здравственог  центра  Г.  Милановац    говоре  о 

процентуалном порасту  оболелих  од  болести  дисајних  органа.  Такође  је  и  у  сеоским 
подручјима регистрован велики број минифабрика и индустријских објеката. 

На жалост не постоје тачни подаци о квалитету ваздуха на територији општине, 
нити  катастар  загађивача.  Стога  су  контрола  и  мониторинг  квалитета  ваздуха  наше 
општине  од  великог  значаја  за  задравље  становништва    и  за  очување  и  заштиту 
животне средине. 

Говоримо о географски, биолошки, геолошки, хидролошки  веома разноврсном 
и  богатом  крају.  На  територији  општине  налазе  се  станишта    ретких  биљних  и 
животињских  врста.  Нажалост,  њихов  опстанак  је  неизвестан  услед  климатских 
промена које се уочавају и на локалном нивоу, а последица су загађења и поремећаја у 
квалитету ваздуха. 

Наглашавамо,  такође,    да  је  реч  и  о  туристички  актуелном  крају,  са  богатом 
историјском  и  културном  баштином.  Мноштво  историјских  споменика  из  времена 
Обреновића  и  другог српског  устанка  је  изложено пропадању  као последице  киселих 
киша.  Сви  наведени  разлози  упућују  на  неопходност  праћења  стања  и  квалитета 
ваздуха на територији  општине Горњи Милановац. 

Краткорочни циљеви 

  Добијање  релевантних  података  о    концентрацији  озона,  угљенмоноксида, 
азотних и сумпорних оксида у ваздуху. 

 Евидентирање постојећих и потенцијалних загађивача на територији општине. 
 Израда Катастра загађивача ваздуха. 

Дугорочни циљеви 

 Мониторинг квалитета ваздуха у индустријској зони. 
 Мониторинг квалитета ваздуха у центру града. 
 Мониторинг квалитета ваздуха на периферији града. 
  Адекватно  објављивање  и  доступност  подацима  о  квалитету  ваздуха  на 

територији општине. 
 Сарадња са Заводом за заштиту здравља у Београду. 
  Евидентирање  сваког  прекорачења  дозвољених  концентрација  мерених 

компоненти  у  ваздуху  ради  правовременог  и  адекватног  обавештавања  надлежне 
институције. 

 Сарадња са здравственим центром Г. Милановац ради едукације и превентивне 
заштите  здравља  грађана  као  и  ради  брзог  и  стручног  реаговања  у  акцедентним 
ситуацијама. 

Праћење квалитета вода на територији општине Горњи  Милановац 

Квалитетна  вода  је  један  од  основних  предуслова  здравља  људи.Не  можемо 
говорити о здравој храни уколико се у току производње за наводњавање користи вода 
неисправног квалитета. 

Неопходно  је  да  ниво  загађујућих  материја  у  водотоковима  и  будућим 
акумулацијама не прелази дозвољене граничне вредности. 

Да  би  дошли  до  података  пре  свега  треба  узорковати  воду  за  испитивање  и 
извршити  њену  лабораторијску  анализу  .Тек  тада  се  на  основу  законом  прописаних 
табела  вода  сврстава  у  одређену  категорију  (  да  ли  је  за  пиће,  да  ли  за  санитарну



106 
употребу  и  др.).Предлажемо  склапање  уговора  са  оспособљеном  и  акредитованом 
лабораторијиом у региону. 

Такође  је  неопходно  пописати  све  потенцијалне  загађиваче  који  се  налазе  уз 
одређене  водотокове,  изворишта  и  др.    који  представљају  претњу  за  квалитет  воде. 
Листа  могућих  загађивача  представња  ткз.  Катастар  загађивача.Ти  подаци  су 
неопходни ради реализације пројеката везаних за побољшавање квалитета вода, као и 
ради инспекцијског надзора у случају акцедента, тј. изливања недозвољених супстанци 
у реку. 

Израда  ''Катастра изворишта пијаћих и термалних вода''  је такође неопходна да 
би  имали  податке  о  водном  потенцијалу  наше  општине,као  и  начину  газдовања  и 
коришћења. 

Писање пројеката из области заштите животне средине 

Потребно  је дефинисати конкретане проблеме на територији наше општине    у 
вези заштите животне средине. 

После тога следи фаза постављања приоритета. 
Након тога се разматрају могућа решења и све то се обједини писањем пројекта. 
Неопходно је стално праћење конкурса из ових област ради аплицирања на исте 

са конкретним пројектима у циљу добијања средстава. 
Реализација већине пројеката из области екологије и  заштите животне средине 

потражује  знатна финансијска  средства. На срећу често се расписују конкурси како  у 
државном  сектору  тако  и  иностраном.Битно  је  имати  добар  пројекат  и  бити  у  току, 
путем интернета. 

У предстојећем периоду би требало израдити локални еколошки план  ( ЛЕАП) 
којим  ће  се  дефинисати  проблеми  на  територији  наше  општине  из  области  заштите 
животног окружења, пројектном документацијом описати могућа решења и поставити 
приоритети у решавању истих. 

Стална контрола и праћење нивоа буке на територији општине 

Неопходно  је  набавити  мераче  нивоа  буке  и  поставити  их  у  центру,на 
периферији и индустријској зони града. 

Потребно је формирати базу података на основу мерења нивоа буке . 
На основу постојећег Правилника о дозвољеном нивоу буке у животној средини 

(''Сл.Гл.РС'', бр.54/92) врши се контрола нивоа буке. 
Буком се сматра сваки нежељени звук, тј. свака звучна појава изнад прописаног 

нивоа у средини у којој човек борави. 
Сва правна и физичка лица дужна су да се старају о томе да својом делатношћу 

односно понашањем не угрожавају околину буком. 
Извори буке су : 
  моторна  возила,  машине,  алати,  уређаји,  инструменти,  справе  и  алати  чије 
коришћење  у  стамбеним,  пословним  и  другим  објектима  у  затвореном  или 
отвореном  простору,  доводи  до  стварања  звука,  односно  проузрукује  буку  у 
средини у којој човек борави; 

  групне  активности  грађана  у  затвореном простору  (угоститељске  делатности, 
прославе,  весеља  и  слично)  и  на  отвореном  простору  (угоститељске  баште, 
летње баш те и сл.); 
  гласне  манифестације  грађана  у  стамбеним  зградама  и  двориштима,  које 

као намерну или узгредну последицу имају стварање звука (прославе, весеља, употреба 
аудио и видео апарата).
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Неопходно  је  прописати  мере  заштите  од  буке,вршити  инспекцијски  надзор  и 
прописати казнене одредбе. 

Едукација становништва 

Ради  успешности  реализације  и  примене  сваког  пројекта  везаног  за  заштиту 
природе  и  целокупне животне  околине нашег  краја, неопходно  је константно  вршити 
едукацију становништва. 

Људи морају бити правилно, на стручан начин и из правих извора обавештени о 
проблемима  загађења  животног  окружења,  о  ризицима  по  њихово  здравље,  као  и  о 
начину  решавања  тих  проблема  и  неопходном  понашању  грађана  према  животној 
средини. 

Морају  им  се  предочити  последице  рушења  равнотеже  и  закона  природе  који  у 
њој владају.Те последице су често веома озбиљне,неке су краткорочне и одмах се могу 
уочити,  па  се  лакше  отклањају  и  људи  их  лакше  разумеју.  Међутим  много  је  теже 
разумети  дугорочне  последице  људског  бахатог  и  несавесног  понашања.  Неке  се 
уочавају  након  више  година,  чак  и  деценија.  Нажалост,  као  последица  честе  су  и 
неизбежне природне катастрофе како на светском тако и на локалном нивоу. 

Једна од последица неконтролисаних сеча шума у нашем крају, некада са правом 
названом  Шумадија,  јесу  и  многобројна  клизишта  која  се  често  активирају.Пре  две 
године наша општина се управо борила са овом природном катастрофом. 

Много је тога што свако од нас као појединац може учинити да се спрече таква и 
много  гора  дешавања,  само  људе  треба  упутити  и  образовати  у  овој  области. 
Неопходно  је  да  сви  схватимо и  усвојимо  еколошки  прихватљиво понашање  ка  свом 
окружењу уз пројекте обуке грађана, са нагласком на укључивање деце и младих. 

1. циљна група :  (1) деца из предшколских установа, 
(2) деца из нижих разреда основних школа, 
(3) деца из виших разреда основних школа, 
(4) средњошколци; 

2. циљна група :  (5) сви пунолетни грађани општине; 

Због  свега  тога  процес  едукације  грађана  је  континуиран,  било  да  се  ради  о 
индиректном  контакту  путем  разних  медија,  пропагандног  материјала,  или  директно 
организовањем скупова, трибина по школама, месним заједницама. 

Циљ нам је да се овом процесу едукације озбиљно приступи и да се у наредном 
периоду изради план и програм едукације становништва по коме ће се радити. 

Неопходна  су  средства  за штампање  и  израду  пропагандног  материјала,  видео 
бим и друга опрема за презентације. 

VIII МЕЂУОПШТИНСКА САРАДЊА 

Већ дуги низ година општина Горњи Милановац има успостављену сарадњу са 
више општина  у земљи и иностранству, а оне су: 

Opština Edessa  Grčka 
Opština Pleven Bugarska 
Opština Vefsn kommune Norveška 
Opština Kumanovo Makedonija
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Opština Kavadarci Makedonija 
Opština Bitolj Makedonija 
Opština Slovenj Gradec Slovenija 
Opština Bursa Turska 
Opština Braila Rumunija 
Opština Blagojevgrad Bugarska 
Opština Staro Nagoričane Makedonija 
Opština Kotor Crna Gora 
Opština Budva Crna Gora 
Opština Travnik Bosna 
Opština Kamnik Slovenija 
Opština Slavonska požega Hrvtska 
Оpština Nowogard Poljska 

Са многима  су  потписане Повеље о  пријатељству и  сарадњи. Овим повељама 
представницима земаља потписница се омогућава да сарађују и размењују искуства на 
пољу културе, образовања, спорта, привреде.. 

Са  општином Вефсн из  Норвешке,  пријатељство  ова  два  града    града Горњег 
Милановца  и  Мушјена,  датира  још  из  Другог  светског  рата,  када  су  југословенски 
интернирци  боравили  и  мукотрпно  радили  по  логорима  у  Норвешкој.  У  знак  овог 
пријатељства,  потписана  је  Повеља  о  пријатељству  1975.године,  а  погинулим 
интренирцима,  подигнут  је  споменик  на  Брду  мира  и  основана  заједничка  тековина 
друштва    Кућа  пријатељства  у  Горњем Милановцу,  подигнута  1987.године. Чудесно 
здање  архитекте  Александра  Ђокића  је  спој  прамца  викиншког  брода  и  типичног 
српског конака. 

Последњих  година  сарадња  са  Норвешком  се  продубљује  и  радом  на 
заједничким  пројeктима,  a  који  су  неким  делом    донирани  средствима  Краљевине 
Норвешке. 

Актуелни  пројекти  на  којима  раде  представници  пројеката  испред  општина 
Вефсн и Горњи Милановац, а који се и дугорочно планирају су: 

 изградња Депоније „Вујан“, прва и друга фаза ( I фаза разврставање отпада и II 
фаза  пројекат рециклаже комуналног отпада) 

 изградња Геронтолошког центра (Дома за старе), 
  пројекат  „геронтодомаћица“  (кућна  нега  о  старима  и  особама  са  посебним 

потребама), 
 израда пројекта за приступ инвалидима, 
 израда инфомационог повезивања и информациона технологија, 
 реформа администрације општинске управе 
 било је преговора око донације за водовод у Брђанима 
 пројекат расплодног центра и узгој норвешке свиње(ландрас) 
 оснивање Еколошке канцеларије ( опрема) 
 размена  ученика – сваке  године  један ученик из општине Горњи Милановац, 

након  завршеног  средњег образовања,  добија стипендију  и могућност  једногодишњег 
школовања у школи Топпен у Норвешкој, 

 размена фолклорног мелоса – музике, песме и игара, 
 омладинска музичка сарадња, 
 сарадња у омаладинском предузетништву. 
 размена младих који су политичкки активни испред ђачког парламента
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Дугорочним планирањем и  даље  ће  се  радити  на  горе  наведеним  пројектима, 
бар  што  се  тиче  међуопштинске  сарадње  Вефсена  и  Горњег  Милановца,  као  и 
успостављање запоствљених односа са неким општинама, након политичких промена. 

Исто  тако  планира  се  у  наредном  периоду  и  поспешивање    сарадње  са  свим 
пријатељским општинама,  у смислу одигравања пријатељских спортских надигравања 
и других активности у новоизграђеној спортској хали. 

****************** 

На  основу  Програма  развоја  општине  Горњи  Милановац  за  период  2009 
2013.година  морају  се  благовремено  донети  годишњи  оперативни  планови  свих 
насељених места, месних заједница, јавних предузећа и установа као и органа локалне 
самоуправе. 

За  реализацију  како  чеворогодишњих  тако  и  годишњих  планова  непоходно  је 
обезбедити трајне и стабилне изворе финансирања. Поред редовних средстава потребно 
је  поново  увести  и  наменски  самодопринос  у  свим  насељеним  местима,  јер  су  та 
средства  основа  за  прикупљање  и  коришћење  других,  као  што  су  лично  учешће 
грађана, помоћ буџета општине и Републике, средства НИПа, учешће јавних предузећа 
и установа, донације, помоћи, кредити и друга средства.


