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Број 30/17

138. На основу члана 6, 10 и 11. Одлуке о установљењу јавних признања и награда града Ужица (''Службени лист града
Ужица'' број 13-1/11-пречишћен текст) Градско веће, на седници одржаној 21.09.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА

У 2017. години додељују се:
ПОВЕЉА ГРАДА УЖИЦА, за заслуге и дела која доприносе укупном развоју Града:
1.

Радомиру Антићу,
Једном од највећих фудбалских имена Ужица, али и најцењенијих тренера наше земље. Био је играч ужичке ''Слободе'',
београдског Партизана, турског Фенербахчеа, шпанске Сарагосе и енглеског Лутона. Успешну тренерску каријеру, крунисао
је као једини тренер који је водио три највећа шпанска клуба (Реал, Барселона и Атлетико). Као селектор Србије, нашу
репрезентацију је 2010.године одвео на светско првенство у фудбалу. Увек је помагао Ужице и имао времена за свој град.

2.

Др Милораду Мирковићу,
Специјалисти интерне медицине за вишегодишњи успешан рад на превенцији, дијагносттици и лечењу кардиоваскуларних и
других болести, за залагање и пропагирање здравог начина живота, као и за допринос уређењу Клисуре реке Ђетиње. Међу
многобројним признањима, добитник је и високог признања Српске православне цркве –Грамате за свеукупни допринос
унапређењу народног здравља и учешће у издавању уџбеника ''Кардиологија''.

3.

Радомиру Верговићу
Академском сликару који је од 1960.године излагао на преко 150 групних и чак 36 самосталних изложби. За свој рад добио је
више награда и признања, а поред сликарства успешно се бави мозаиком, графичким дизајном, цртежом, илустрацијом и
карикатуром. Учествовао је у оснивању Удружења ликовних уметника ''Пиво Караматијевић'' у Ужицу. Ужичка ликовна
ретроспектива је незамислива без Верговићевих радова, који је јединственим ликовним језиком обогатио визуелну уметност
Србије.

4.

Милији Божовићу,
Генералном директору Ваљаонице бакра Севојно, који је својим радом и залагањем, допринео успешном пословању
Ваљаонице бакра. Својим ангажовањем, развио је и одличну сарадњу са широм друштвеном заједницом и са партнерима из
иностранства, чиме је допринео целокупном развоју ужичког краја.

ПЛАКЕТА ГРАДА УЖИЦА, за резултате остварене у дужем временском периоду:
1.

Радовану Поповићу,
Доајену српског новинарства и књижевне биографистике. Поповић је за свој рад добио више угледних признања као што су
Октобарска награда града Београда за књижевност, Вукова награда, награда Лаза Костић за публицистику и многе друге.
Новинарством се бавио у ужичким ''Вестима'', био је дописник Политике из Сарајева и Новог Сада и дугогодишњи уредник
Политикиног додатка ''Култура - уметност''.

2.

Петрашину Друловићу,
Дугогодишњем друштвено- политичком раднику и синдикалном активисти који је дао велики допринос у решавању
проблема радника и ужичких предузећа током протеклих деценија. Иницијатор је и покретач доношења законских решења у
области радног права и организатор бројних стручних трибина у овој области.

3.

Драгану Лазићу,
Власнику пекаре ''Шуљага'' који је настављајући традицију ранијих власника, поред успешног пословања успео да очува
занат и традицију ужичког пекарског заната. Ужичка комплет лепиња односно ''лепиња са све'' постала је један од брендова
по коме је град Ужице препознатљив.

4.

Милошу Зарићу,
Атлетичару, члану Атлетског клуба особа са инвалидитетом ''Пора'' из Ужица и познатом српском параолимпијцу. Милош је
освајач бројних медаља на европским и светским такмичењима. Шампион европе у бацању копља постао је у Гросету
2016.године а ове године је освојио и прво место на светском првенству у атлетици за особе са инвалидитетом.
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5.

Велимиру Тошанићу,
Оснивачу уметничке радионице Tiffany – Тошанић, која се од 1993.године бави израдом витража и фузионисаног стакла, чији
радови украшавају многобројна здања не само у Србији, већ и у Црној Гори, Русији, Немачкој и САД-а. 2005.године је
израдио и граду Ужицу поклонио велелепни витраж, који краси Свечану салу Градске куће, у којој заседа највиши орган
града – Скупштина града Ужица. Његово ангажовање, посвећеност и ентузијазам допринели су препознатљивости Ужица и
ужичког фолклора, али и развоју културе у Републици Србији, за шта је награђен и највећим признањем – златном значком
Културно просветне заједнице Републике Србије.

6.

КУД-у ''Севојно''
Основаном 1954.године, које данас броји око 350 чланова распоређених у 10 секција фолклора и народни оркестар. КУД
''Севојно'' је деценијама један од најбољих ансамбала у Србији, што потврђују бројне награде и признања на фестивалима у
земљи и иностранству. 2017.године, на републичком такмичењу фолклорних ансамбала Србије, ансамбл КУД-а Севојно
освојио је прво место и златну плакету, док је њихов дечији ансамбл освојио прва места на такмичењима ''Златни сунцокрети''
у Краљеву и ''Златни опанак'' у Ваљеву.

НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА, за изузетне резултате у раду:
1.

Милошу Ђерићу,
Успешаном пољопривредном произвођачу који се са својом шесточланом породицом бави пољопривредом а посебно
производњом поврћа. Поред тога, што је успешан пољопривредник, Милош несебично пружа савете и помоћ осталим
пољопривредним произвођачима, због чега је изузетно цењен међу грађанима. Донирао је средства за изградњу путева и
других инфраструктурних објеката, за помоћ Српској православној цркви, а учесник је и у многим хуманитарним акцијама.

2.

Предрагу Бакићу,
Дугогодишњем секретару Удружења инвалида церебралне и дечије парализе Ужице, председнику Савеза дистрофичара
Србије и члану Управног одбора Националне организације особа са инвалидитетом. Залаже се за равноправност особа са
инвалидитетом и промовише социјални модел инвалидности. Реализатор је и учесник многобројних пројеката који за циљ
имају унапређење положаја особа са инвалидитетом и развоја услуга социјалне заштите у нашем граду. Познат је као човек
који се залаже за права и једнакост свих људи, о чему сведоче бројне акције и хумана дела.

3.

Андреју Ковачевићу,
Ученику Ужичке гимназије, освајачу другог места на републичком такмичењу из хемије и трећег места на Српској хемијској
олимпијади. Андреј је као члан четворочланог Српског олимпијског тима, на 49. Међународној олимпијади на Тајланду, на
престижном такмичењу које окупља више од 70 земаља и скоро 300 такмичара, освојио бронзану медаљу.

4.

Драгану Р. Филиповићу,
Писцу фантастике, стрипском и телевизијском сценаристи. Објавио је три романа: Ореска, Златна књига и Казабланка,
педесетак прича и велики број новинских текстова. Написао је бројне стрипске сценарије, а са ужичким уметником Душаном
Бунарџићем урадио и велики број стрипова у издањима ''Дечијих новина''. За телевизију је између осталог, радио вишеструко
награђивани документарно/играни филм ''Златно руно Звижда'', написао позоришни комад ''Које ми уво звони'' а најновије
дело Филиповића је путопис ''Пецајући старом пругом од Ужица до Вишеграда''. Добитник је награда ''Лазар Комарчић'' за
најбољу домаћу причу (објављену 1987), најбољи домаћи роман ( објављен 1988), најбољу домаћу новелу (објављену 1989 и
1990) и најбољи домаћи роман (објављен 2003.)

5.

Саветовалишту за жене оболеле од рака дојке ''Јефимија''
''Јефимија'' већ 18-ту годину, кроз бесплатан програм подршке, помаже женама оболелим од рака дојке и пружа им подршку
да лакше, брже и успешније прођу кроз фазе лечења. Своје циљеве реализују кроз сарадњу са институцијама здравственог
система града Ужица, Министарством здравља, Саветом за равноправност полова Републике Србије и другим релевантним
институцијама. Услуге ''Јефимије'', међу којима су искуствена подршка и групе самопомоћи, отворени телефон, радионице,
психотерапије, здравствене прегледе и друго користио је велики број жена из Србије и околних земаља, а њихов рад је
допринео смањењу морталитета од рака дојке у Златиборском округу.

6.

Јелени Божовић,
Уредници дописништва РТС-а, која више од две деценије на јавном сервису извештава о дешавањима у нашем крају и шире,
на себи особен начин, трудећи се да у свом раду допринесе решавању проблема и пробуди свест о потреби да будемо
обазривији према природи и да је чувамо. Јелена је добитница бројних награда и признања на домаћим и међународним
фестивалима међу којима су и Златна плакета на '' Медитеранским данима'' у Требињу, прва награда ''Златни јавор'' за филм
''Време орлова'' у категорији регионалних еколошких филмова на фестивалу ''Јахорина филм', награда на Фестефу за најбољи
сценарио за емисију „Лакше ми је лежат, ако питаш за ме“ и специјално ппризнање на Професту за документарни филм
„Диплому за Животу“ .
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7.
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Весни Димитријевић,
Наставници физике у Првој основној школи Краља Петра II која је заједно са својим ученицима остварила значајне резултате
у наставном процесу и на бројним такмичењима. Њена посвећеност и континуирани рад допринели су великим успесима
ученика на окружним и републичким такмичењима из физике. Из године у годину повећава се број ученика школе у којој
Весна ради који учествује и осваја награде на такмичењима из физике.

Новчани износ награде је 70.000 динара.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 17-34/17, 21.09.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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