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33.
На основу члана 5. став 1. Одлуке o установљењу награда и других признања општине Горњи Милановац
("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 4/2015) и члана 67. Пословника o раду Скупштине општине Горњи
Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 17/2013), Комисија за кадровска, административна и
мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15. априла 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА "ТАКОВСКИ УСТАНАК"
У 2016. ГОДИНИ
I ЗЛАТНА МЕДАЉА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се:
„Металац

Пролетеру“

а.д.

из

На Видовдан 1946. године, основан је Срески државни
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Горњег Милановца

магазин Пролетер, као прво послетарно предузеће у нашем граду.
Седамдесет
година
„Пролетер“
живи
са
Горњомилановчанима. Данас, у години јубилеја „Металац
Пролетер“ има више од 45% тржишног учешћа у промету на
територији општине Горњи Млановац и прави је пример модерне
комшијске трговине окренуте својим суграђанима. Запошљава 220
људи и отварује годишњи промет од око 1,5 милијарди динара, од
чега 93% у малопродаји. И што је најважније – постоји, траје и
развија се.
Руководство „Металац Пролетера“ је уз подршку Компаније
„Металац“ сачувало део историје и идентитета ове општине, део
емоција грађана Горњег Милановца који су са Пролетером расли од
његовог оснивања. Зато је јубиларна „Металац Пролетерова“
порука – И ДАЉЕ РАСТЕМО ЗАЈЕДНО.

Милану Солујићу,
пољопривредном произвођачу из
Бершића

Рођен је 1956. године у Бершићима. Ожењен, отац троје деце.
Од сиромашног домаћинства, Милан је својим рукама
изградио куће, штале и помоћне објекте, како он каже „објеката под
20 хиљада црепа“.
Овај пољопривредник, обрађује 12 хектара своје земље и 25
хектара које узима у закуп. На свом пољопривредном газдинству
тренутно има 60 уматичених грла стоке. Дневно призводи око 400
литара млека, а планира да повећа проиводњу млека на 1000
литара.
Милан је вредан и упоран човек, жељан нових сазнања у
пољопривреди. Људи га воле и има доста пријатеља.

др Драгиши Зарићу

Рођен у Горњем Милановцу, 1927. године. После завршеног
Медицинског
факултета
у
Београду,
специјализира
анестезиологију.
Као већ афирмисани стручњак, 1969. године, Зарић добија
понуду за начелника анестезије у најпознатијој кардиолошкој
клиници у Швајцарској. Ова клинка изабрана је као референтни
центар за све болеснике који у нашој земљи нису могли да добију
одговарајућу кардиохирушку терапију. Тако је доктор Зарић био у
прилици да на много начина помогне болесницима из наше земље,
и он је ту могућност обилато користио.
Почаствован је титулом „Еmeritus“ која се додељује за
изузетне заслуге.
Љубав према Милановцу пренео је у својим песмама.
Објавио је шест књига поезије од којих је једна на француском
језику. Чак је написао и роман „Сага о Милановцу“.

Небојши Савовићу Несу, вајару из
Горњег Милановца

По завршеном факултету примењених уметности у Београду,
на катедри вајарство, читавих двадесет година Савовић је радио као
самостални уметник у нашем граду, оставивши многобројна
уметничка дела, али је својом активношћу био присутан и у
многоме је допринео стварању позитивне уметничке климе у нашем
граду.
Оснивач је Удружења ликовних и примењених уметника у
Горњем Милановцу. Са групом уметника, 1989. године оснива
Међународно бијенале уметности минијатуре. Покренуо је
сликарску колонију „Мина Вукомановић Караџић“ на Савинцу.
Аутор је монументалних споменика портретског типа. Такође
су бројни споменици и композиције које је извео у камену, пример
је фонтана „Цвет“ у нашем парку. Један од најпознатијих рељефа
који је урадио Нес је рељеф ентеријера за хотел у Алмаатију, у
Казахстану, 2013.године. Као најталентованији, ангажован је на
изради мермерне орнаментике Храма Светог Саве у Београду.

Месној заједници Брусница

Као једна од активнијих у нашој општини, ова месна
заједница доста пажње поклања изградњи и одржавању локалних и
некатегорисаних путева. У протеклој деценији асфалтирани су
путеви, изграђен водовод Нешковићи – Мекоте, урађена улична
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расвета, канализациона мрежа у дужини од два километра.

Милољубу Мијатовићу,
дугогодишњем играчу и тренеру у
Фудбалском клубу „Таково“

Успешан спортски радник који је оставио дубок траг у
горњомилановачком спорту. После фудбалске каријере, Мијатовић
на Факултету за физичко васпитање у Београду стиче звање
тренера. Из његове фудбалске радионице поникло је много играча
који су играли у клубовима савезног ранга, али и у иностранству.
Добитник је признања за изузетну дугогодишњу активностживотно дело Спортског савеза општине Горњи Милановац. Уз
фудбал и спорт којима се посветио од ране младости, Мијатовић је
био и цењени професор и педагог у Основној школи „Момчило
Настасијевић“ у Горњем Милановцу. Свој радни век посветио је
младима и спорту Горњег Милановца.

Културно уметничком друштву
„Шумадија“ из Горњег
Милановца

Пре десет година, група искусних играча фолклора одлучила
је да окупи омладину овог града и научи их да игром и песмом
очувају традицију, пре свега, рудничко-таковског краја, али и целе
Србије.
Данас „Шумадија“ има више од 600 чланова организованих
у седамнаест група, са којима ради 25 људи. Ентузијазам, труд и
квалитет ових људи препознала су и подржала највећа имена
српског фолклора.
Горњи Милановац је граду коме се вековима на најлепши
начин чувала фолклорна традиција, а Културно уметничко друштво
„Шумадија“, иако можда једно од млађих у земљи, по организацији
најпосећенијих концерата у региону, као и освајањем престижних
признања на фолклорним смотрама већ је показало да је једно од
најуспешних културно уметничких друштава.

мр Живку Перишићу, новинару
из Горњег Милановца, постхумно

Овај „Леушићанац“, како је Живко знао да каже, свој радни
век провео је као новинар, у разним редакцијама, стално
извештавајући из рудничко-таковског краја, афирмишући
привредне, историјске, културне и туристичке вредности, а
истовремено критикујући негативне појаве. У марту ове године
навршило се 50 година његовог рада у новинарству, а све у Горњем
Милановцу.
Објавио је четири историјско-монографске књиге о
рудничко-таковском крају о којима је критика изрекла високе
оцене, а неке се преводе на енглески језик, док су поједине теме
одабране за снимање документарних филмова.
Савез новинара Србије доделио му је у октобру 2015.године
највеће признање Награду за животно дело чиме је ушао у историју
новинарства.
Много може да се напише о његовом раду у Црвеном крсту
Горњи Милановац, где је био прави професионалац обављао,
једноставно све – секретар, возач, магационер, дактилограф,
управник центара за избеглице.
Сигурно је, да је живот Црвеног крста и његов живот,
обележио велики број избеглица. Радио је са својим сарадницима и
пријатељима све, иако је Црвени крст имао задатак пријем и
дистрибуција хуманитарне помоћи. Бринуо је о колективним
центрима за избеглице, о смештају избеглица, њиховом превозу до
лекара, не дај Боже сахрани, једном речју све. Често прича, да је
извео из породилишта преко тридесет беба и да им је обезбедио
комплетну опрему.
Велику пажњу посветио је нашим суграђанима који су болесни
и сиромашни. Уз његово несебично залагање, град је добио веома
опремљену Народну кухињу.
Оснивач је Фонда Црвеног крста за болесно дете. Из новчаних
средстава овог Фонда помоћ је добило више стотина болесне деце.

Томиславу Марковићу,
дугогодишњем секретару Црвеног
крста Горњи Милановац

СРЕБРНА МЕДАЉА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" додељује се:
Дивни Радибратовић,

Преко двадесет година, Дивна се бави хуманитарним радом.
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председнику Кола српских
сестара, подружнице у Горњем
Милановцу

Како чланице тог удружења имају обичај да кажу, њена једина
плата била је и остала радост због пружене помоћи угроженим
појединцима и њихове захвалности за примљену помоћ.
Поред хуманитарног рада, Дивна је радила на организовању
помоћи деци која нису у могућности да се школују, најчешће у
виду месечне стипендије ђацима и студентима. Прикупљање лекова
за болесне, припремање хране за народну кухињу, прикупљање и
дељење пакета са храном и хигијенским потрепштинама су такође
акције које је Дивна организовала.
Непрестано шаље апеле јавности за учешће у прикупљању
помоћи.

Душану Р. Илићу, новинару и
књижевнику

Основну школу завршио је у Горњем Милановцу 1953. године
и потом отишао на студије у Београд.
Као новинар образовног програма Радио Београда, добитник је
многих југословенских, као и међународних награда за радио
остварења.
Објавио је 17 књига поезије и прозе. У неколицини књига
пише о Милановчанима. Те књиге прво су промовисане у Горњем
Милановцу, а потом у Удружењу књижевника у Београду.
Награду „Змајев штап“ добио је 2002. године када је отварао
Змајеве дечје игре.
Својевремено на Славистичком семинару Универзитета у
Берну држао је предавања на теме Крајпуташи и Одломци из мог
дневника.

Миловану Боровњаку, спортисти
и председнику Атлетског клуба
„Ветеран“ из Горњег Милановца

По доласку у Горњи Милановац након завршене основне
школе у Брезни, Боровњак се учлањује у Атлетски клуб „Таково“
где почиње са тренинзима и такмичењима у јуниорској
конкуренцији, и то у дисциплинама бацања кугле, диска и копља.
Својим резултатима се изборио за место у репрезентацији Србије за
коју је наступао девет пута. Неколико пута је био првак Балкана у
бацачким дисциплинама. Највећи успех постигао је на Европском
првенству 2008. године у Љубљани, где је освојио 5. место у
бацању копља.
Данас, Милован Боровњак је члан Управног одбора Атлетског
Савеза Србије.
Своју Брезну носи у срцу. После освојеног првог места на
Сеоским Олимпијским Играма, са својом екипом, Месна заједница
Брезна, 2015. године на Републичким Сеоским Олимпијским
Играма осваја осам медаља.
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II Уручивање Златне и Сребрне медаље "Таковски устанак" обавиће се на свечаној седници Скупштине општине
Горњи Милановац, која ће бити заказана поводом Празника општине Горњи Милановац.
III Ово Решење објавити у „Службеном гласнику oпштине Горњи Милановац.“
Број: 2-06-31/2016
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Србољуб Нешовић,с.р.

34.
На основу члана 5. став 2. Одлуке о установљењу награда и других признања општине Горњи Милановац ("Сл.
гласник општине Горњи Милановац", бр. 4/2015) и члана 67. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац
("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 17/2013), Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15. априла 2016. године, донела је
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ЗАКЉУЧАК
I Поводом прославе Празника општине Горњи Милановац, 23. априла, дана када је у Такову 1815. године подигнут
Други српски устанак, на свечаној седници Скупштине општине Горњи Милановац, додељују се награде у 2016. години,
и то:
- ДЕВЕТ ЗЛАТНИХ МЕДАЉА "ТАКОВСКИ УСТАНАК" и
- ТРИ СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК".
II Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
Број: 2-06-31/2016
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Србољуб Нешовић,с.р.

35.
На основу члана 67. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи
Милановац", бр. 17/2013), Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине
општине Горњи Милановац, на седници одржаној 15. априла 2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I Списак добитника награда - Златних и Сребрних медаља „Таковски устанак“, објавити
- у локалном недељнику "Таковске новине",
- у огласним терминима једног локалног радија,
- у огласним терминима Телевизије Телемарк Чачак и
- на званичној презентацији Oпштине Горњи Милановац.
II Списак добитника награда - Златних и Сребрних медаља „Таковски устанак“ доставити дописницима (Милорад
Бошњак, Бошко Ломовић, Горан Трифуновић, Зоран Марјановић, Весна Тодоровић), ради објављивања у дневним
новинама, листовима и на Телевизији.
III Решење о додељивању награда - Златних и Сребрних медаља „Таковски устанак“ у 2016. години, објавити у
„Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
IV Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.
Број: 2-06-31/2016
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Србољуб Нешовић,с.р.

___________________________________________
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