На основу члана 5. став 2. Одлуке о установљењу награда и других признања општине
Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 4/2015) и члана 67.
Пословника о раду Скупштине општине Горњи Мичлановац („Службени гласник општине
Горњи Милановац“, број 17/2013), Комисија за Кадровска, административна и мандатноимунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац на седници одржанoj 17. априла
2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА У 2019. ГОДИНИ
Златна медаља „Таковски устанак“ у 2019. години

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА
Канцеларија за управљање јавним улагањима основана је Уредбом Владе Републике Србије
којом је утврђено да Канцеларија обавља стручне, административне и оперативне послове за
потребе Владе који се односе на координацију реализације пројеката обнове и унапређења
објеката јавне намене у надлежности Републке, аутономне покрајине или једнице локалне
самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и планираним пројектима и потребама
обнове јавних објеката, процене потреба и оправданости предложених пројеката, утврђивање
приоритета, координацију поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања као
и друге послове одређене законом или одлуком Владе.
Од 2016. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима финансирала је укупно
дванаест пројеката на територији општине Горњи Милановац од којих је девет завршено а три су
у току.
У 2016.години у обнову установа на територији општине Горњи Милановац, канцеларија је
укупно уложила 75.811.902,23 динара. У тој години захваљујући овим средствима извршена је
санација амбуланте у Бољковцима ( 4.084.992,06), санација клизишта у Горњој Црнући
(8.343.517,93), санирано је клизиште у Луњевици (3.266.038,80), санирано је корито на реци
Дичини у Брђанима (4.470.310,46), изведени су радови на реконстрикцији и адаптацији простора
који се претвара у службу хитне помоћи Дома здравља Горњи Милановац (16.524.060,98),
завршени су радови на адаптацији објекта школске зграде у Горњем Милановцу, Војводе
Живојина Мишића бр.13 – Брусничка школа (10.984.251,22) и уређени су делови корита потока
Бацковац и Јакљево (28.138.730,78). Изградђена су два моста и то у Брђанима (21.300.000,00) и у
селу Јабланица (3.328.300,00).
У 2017. години, Канцеларија је укупно издвојила 22.227.407,67 динара и то на инвестиционо
одржавање и санацију амбуланте у Враћевшници (488.650,22) и за санацију преосталог дела
корита потока Јакљево (21.738.757,45).
У претходној години, код Канцеларије за управљање јавним улагањима општини Горњи
Милановац одобрена су средства у укупном износу од 402.537.076,34 динара. Почетком текуће
године, када су се створили временски услови кренуло се са грађевинским радовима на уређењу
Ивичког потока и потока Парац (2.933.898,24) са извођењем радова на енергетској санацији и
адаптацији ОШ „Момчило Настасијевић“ (244.946.083,70) и са првом фазом грађевинских радова
на енергетској санацији објекта у оквиру комплекса Општине болнице и енергетској санацији
Медицине рада у оквиру објекта Центра за мајку и дете у Горњем Милановцу (154.639.094,40).
Укупна улагања Канцеларије за управљање јавним улагањима у општину Горњи Милановац
у периоду 2016-2018.године су 525.204.686,24 динара, а за наредни период и за комплетну
реконструкцију Опште болнице у нашој општини планирано је да се уложи још 1.500.000.000,00
динара.

TETRA PAK PRODUCTION
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ДОО БЕОГРАД, ФАБРИКА АМБАЛАЖЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
Производња амбалаже по Tetra Pak лиценци у Горњем Милановцу почела је давне 1966.
године. Фабрика је 1997.године ушла у састав компаније Tetra Pak и основан је Tetra Pak
Production d.o.o са седиштем у Београду. Од тада је фабрика осавремењена новим инвестицијама
и у њу се и даље непрекидно улаже. Данас је комапанија Tetra Pak Production d.o.o један од
најзначајних српских извозника.
Са укупно 323 клијента који се одавде снабдевају и 91% производње која се извози, фабрика
у Горњем Милановцу је једна од најуспешнијих у производној мрежи ове компаније. Данас је
ово једна од најефикаснијих Tetra Pak фабрика у Европи и Централној Азији.
Осим што је кључни играч у глобалној производној мрежи компаније Tetra Pak, фабрика у
Горњем Милановцу игра значајну улогу у пословању компаније у Југоисточној Европи. Фабрика
је стратешки добаљач за Tetra Pak у овом региону и омогућава да Tetra Pak иде у корак са
потребама купаца и да одговара на њихове потребе за брзом испоруком и континуираним
ценама.
Крајем 2014.године у склопу фабрике изграђен је нови магацински простор за шта је
утрошено укупно 11 милиона евра које је компанија Tetra Pak уложила у периоду од две године
како би повећала производни капацитете и простор за складиштење у фабрици. Ово омогућава
фабрици у Горњем Милановцу да производи најсавременију амбалажу из глобалног портфолија
компаније Tetra Pak.
У фабрици у Горњем Милановцу запослено је више од 300 милановчана.
ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Основана, сада већ далеке 1879. године, милановачка Гимназија је настала као одраз потреба
тек нешто мало старије вароши, којој је једна оваква установа недостајала да се у потпуности
заокружи као економски, културни, политички и центар рудничко – таковског краја. Те прве
године рада имала је свега двадесет ученика у два разреда. Од свог настанка, у периоду од 18991912. Гимназија у Горњем Миланоцу није постојала, а од 1959-1962.године није вршен упис
нових ученика. Школа је у више наврата мењала име, а данашњи назив „Таковски устанак“
установљен је давне 1974. године.
Данас, 140 година од оснивања настава у Гимназији се одвија и на српском и на енглеском
језику, што ову школу сврстава у мали број школа на територији Републике Србије у којима се
одржава билнингвална настава.
Сребрна медаља „Таковски устанак“ у 2019. години
МИЛОШ ЖИВКОВИЋ, ДИПЛОМИРАНИ МУЗИЧКИ ПЕДАГОГ
Милош Живковић, дипломирани музички педагог, рођен је 1982. године. Професор је
музичког васпитања у ОШ „Краљ Александар I“. У оквиру својих редовних школских
активности организовао је рад школског хора и оркестра, с циљем да окупи заинтересоване
ученике и омогући им да искажу свој таленат. Својим радом превазиђени су оквири школе,
уследили су јавни наступи, позиви других институција у граду. Активно негује сарадњу и са
истоименом школом у Пожаревцу, на нивоу Асоцијација школа „Краљ Александар I“. Колико
професионално приступа свом послу у намери да развија љубав према музици и уметности код
младих говори и његов онлајн рад доступан свим заинтересованим корисницима. Оснивач је
платформе за онлајн музичко образовање – Упознај музику. http://www.upoznajmuziku.com . У

сарадњи са Регионалним центром за стручно усавршавање - Чачак, Милош је аутор и реализатор
три семинара за стручно усавршавање васпитача, наставника и стручних сарадника. Од када ради
у ОШ „Краљ Александар I“ низале су се активности које су хор и оркестар наше школе избациле
у жариште збивања, учиниле их препознатљивим и медијски забележене. Све значајније
активности школског хора и оркестра селектоване су према последње четири школске године.
БРАНКО НЕДЕЉКОВИЋ, МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР У ПЕНЗИЈИ И ДУГОГОДИШЊИ
ГЛУМАЦ МИЛАНОВАЧКОГ ПОЗОРИШТА
Бранко Недељковић, рођен је 1947. године. Дипломирао је на Вишој машинској школи у
Чачку. Као машински инжењер био је запослен у „Типопластици“ од 1967.године, а потом након
приватизације и у компанији „Тетрапак“. Глумачким позивом почео је да се бави почетком 1982.
године. Наступао је у представама које су на сцену поставили редитељи: Михаило Костадинов,
Јован Ристић Рица, Рајко Ракићевић и Бранко Кнежевић. До сада је наступао у двадесетак
представа међу којима су и награђене „Чудо у Шаргану“, „Тартиф“ и „Тврдица“. Добитник је
награде за најбољу мушку улогу на 5. Фестивалу аматерске позоришне режије у Лесковцу,
награде за најбољег глумца на Међународном фестивалу „Бескрај 10 квадрата“. Такође,
добитник је Златног пехара на 19. Сабору културног стваралаштва Србије. Био је члан жирија 3.
„Школске сцене“ – фестивала позоришног стваралаштва ученика основних и средњих школа са
подручја општине Горњи Милановац и умногоме је својим педагошким радом допринео да
позориште буде пријемчљивије деци школског узраста.
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Број: 2-06-40/2019
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Александра Јанковић

