СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXIX

21. септембар 2018. године

Број 38/18

153. 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 21.09.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА
У 2018. години додељују се:
ПОВЕЉА ГРАДА УЖИЦА, за заслуге и дела која доприносе укупном развоју Града:
1.

Радомиру Андрићу,
Књижевнику, познатом српском песнику који је објавио бројне књиге поезије, прозе, књижевне критике, записа и
есеја.
Преведен је на неколико светских језика. Члан је Академије АСЛА у Румунији, Словенске академије књижевности и
уметности у Бугарској и Медитеранске академије у Македонији.
Заступљен је у више антологија српске поезије објављених у Србији и иностранству.
Уређивао је многе књижевне часописе у Србији и председник је Удружења књижевника Србије.

2.

Радовану Глибетићу,
Председнику Завичајног удружења ''Шарган'' у Мокрој Гори, који је успео да завичајно окупљање Мокрогораца,
институционализује, прво оснивањем одбора ''Осмица'' а потом да оснује завичајно удружење ''Шарган''.
Својим стваралачким и организаторским радом успео је да допринесе уређењу лековитог извора ''Бела вода'' чиме је
отпочела активна презентација Мокре Горе и њених природних ресурса.
Изграђени су грандиозни објекти ''Шарганске осмице'' која је једна од најпознатијих туристичких атракција, не само
Србије и коју није могао да изгради само један човек.
Али један човек, Радован Глибетић, имао је улогу локомотиве која је снажно вукла напред.

3.

''TEXTIL''д.о.о Ужице,
Предузећу које је модерна, друштвено одговорна фирма, која своју пословну политику заснива на оптимизму и
сталном улагању у запослене.
Историја ове породичне фирме почиње 30-тих година прошлог века, а данашње име и коначни идентитет добија
1991. године.
Од оснивања до данас Предузеће бележи стални раст и развој у свим сегментима свог пословања.

4.

Владети Марјановићу,
Привреднику, који је на светско тржиште закорачио преко Западне Европе и САД-а, где је радио као директор у
многим светски познатим компанијама Procter & Gamble Company, Hjulet-Pakard и Cisco.
Сарађивао је и са Фондом за иновациону делатност у Србији као председник Независне експертске комисије.
Живи и ради у Калифорнији, али и у свом Ужицу, где је започео сопствени бизнис са компанијом Crypto Rock.

5.

Зорану Ненадићу
Ужичанину и редовном професору Калифорнијског универзитета Ирвајн, који је са својом групом развио први
систем за повезивање мозга са мишићима ногу путем неуротехнологије, што је омогућило особама са потпуном парализом
ногу да проходају.
Доктор Зоран Ненадић је аутор/коаутор 98 рецензованих радова у међународним научним и инжењерским
часописима и конференцијским зборницима, а аутор је и два патента и софтверске лиценце.
Одржао је преко 30 предавања и семинара у Америци, Шпанији, Израелу, Немачкој, Јапану и Кини.

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

Слободанки Мири Станковић Ћирковић,
Председници Удружења ''Коло српских сестара Ужица'', чијом заслугом је 1992. године, обновљен рад Кола.
Организовала је и реализовала многобројне хуманитарне и донаторске акције за помоћ сиромашним грађанима
Ужица, Србима прогнаним са Косова и Метохије, акцију за набавку опреме за Општу болницу Ужице и многе друге
хуманитарне активности.
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2.

Светиславу Тијанићу
Дугогодишњем новинару и дописнику који је објавио на хиљаде текстова из Ужица и читавог региона, у којима се
бавио актуелним проблемима из друштвеног, културног, привредног и јавног живота.
Иницијатор је и учесник бројних спортских и културних манифестација. Секретар је Атлетског клуба ''Младост'' из
Ужица.

3.

Црвеном крсту Ужице
Организацији која већ дужи низ година представља пример одговорног, филантропског и коректног односа према
својој локалној заједници.
Деценијама постиже врхунске резултате у такмичењима, на понос града Ужица, али и у едукацијама најмлађих
Ужичана.

4.

КУД-у ''Први партизан'' Ужице,
Најстаријем културно уметничком друштву у Ужицу, које је основано давне 1948. године.
Радом хиљада чланова у фолклорној, драмској, литерарној, рецитаторској и ликовној секцији, Друштво је у
последњих седам деценија израсло у једно од најбољих културно уметничких друштава у Србији.
Својим радом чувају традицију и културно наслеђе Ужица и Србије.
Учесници су Прве светске олимпијаде фолклора у Холандији 1996. године, у организацији C.I.O.F.F. –a.

5.

Митрашину Јовановићу,
Човеку који је успешно промовисао Међународни фестивал ''Лицидерско срце'', који је данас један од најпознатијих
светских дечијих фестивала.
Допринос и подршку унапређењу и развоју Фестивала дао је кроз обезбеђење подршке државних органа и
институција, привредних субјеката, Туристичке организације Србије, града Београда и Републике Српске.

6.

Снежани Нени Ковачевић,
Костимографу Народног позоришта из Ужица. Тешко је наћи заједнички естетски именитељ тако раскошног опуса
оствареног у најразличитијим позоришним жанровима.
Њен опус јасно оцртава њену личност, метод рада, карактер, виђење позоришта, страст према костиму и
позоришном животу уопште и управо то је доказ о њеном доприносу естетском и културном развоју Ужица.

7.

Миловану Микици Веснићу
Врхунском аутомобилском спортисти, шампиону централне Европе у аутомобилизму, тринаест пута националном
шампиону, освајачу дијамантске кациге – највећег признања Аутомото савеза Србије и добитнику четири златне кациге.
Микица Веснић је 2010. године проглашен за ТОП 10 најбољих спортиста Србије.
У овогодишњој сезони наставља са успешним такмичењем у шампионату централне Европе са шест победа, два
друга и једним четвртим местом.

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

Небојши Сарвану,
Координатору за сарадњу са цивилним друштвом града Ужица који је својим дугогодишњим радом дао значајан
допринос афирмацији социјалне инклузије, а нарочито младих са инвалидитетом.
Највише се ангажовао у домену образовне инклузије, рехабилитације и изналажењу могућности за запошљавање
особа са инвалидитетом.
Резултат и допринос његовог рада за младе је највидљивији кроз покретање омладинског активизма у Ужицу.

2.

Предрагу Ковачевићу,
Новинару, хронологу Ужица и колумнисти, оснивачу ТВ ''5'', прве ужичке телевизијске станице настале 1994.
године.
Легендарни ужички диск џокеј који је обележио рок сцену нашег града. У својим фељтонима обрадио је прошлост
Ужица од почетка 19. до краја 20. века.
Дугогодишњим преданим и неуморним радом дао је допринос очувању аутентичног бића Ужица и његове културне
и историјске прошлости.

3.

Петру Дамјановићу,
Ученику другог разреда природно математичког смера Ужичке гимназије, који је у прошлој школској години
освојио бронзану медаљу на Међународној јуниорској научној олимпијади у Холандији.
Ове године је на државном такмичењу из физике освојио прво место.
Петар Дамјановић је из основне школе понео невероватних 45 диплома за освојена прва места из области физике,
математике, биологије, хемије, историје, српског, италијанског и енглеског језика на свим нивоима школских такмичења.

4.

Огњену Дамљановићу,
Младом хероју града Ужица, бившем ученику Економске школе, који је неустрашивим подвигом спасао живот
четворогодишњем дечаку који је упао у хладну Ђетињу.
Набујала река није га спречила да без страха за свој живот скочи у воду и помогне дечаку.
Херојски подвиг и пожртвованост младог Огњена треба да служе на углед и понос свима у нашем граду.
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5.

Љубомиру Жунићу,
Пољопривреднику из Скржута у чијем пољопривредном газдинству раде три генерације Жунића.
Претежна делатност газдинства је производња сировог млека.
Просечан број музних грла у претходне три године је 25-30 грла а број крупне стоке се креће у распону од 65-70
грла.
Просечна производња млека на годишњем нивоу износи 125 тона млека, што ово газдинство чини највећим
произвођачем сировог млека на територији града Ужица.

6.

Небојши Ђурићу,
Параатлетичару, освајачу златне медаље у дисциплини бацање диска и сребрне медаље у бацању кугле на
Европском првенству у Берлину 2018. године.
На истом првенству оборио је европски и светски рекорд у бацању диска.
Својим резултатима представио је Ужице и Србију у најлепшем могућем светлу.

7.

Душану Старчевићу,
Академском сликару за изузетне резултате у раду и унапређењу културе и ликовног стваралаштва у Ужицу.
Својим радом у Градској галерији успео је да позиционира Ужице као незаобилазно место на ликовној мапи Србије
и Европе.
Захваљујући његовом ангажовању Ужице је било домаћин светске изложбе ''Париски јесењи салон''.
Поред изложбе ''Средњовековно српско фреско сликарство'', организовао је у Ужицу и изложбе врхунских
уметника, попут Саве Шумановића, Петра Лубарде, Дада Ђурића, Леонида Шејке, као и прву послератну изложбу слика
првог ужичког академског сликара Михаила Миловановића.
Новчани износ награде је нето 70.000 динара по награђеном.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 17-4/18, 21.09.2018. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Немања Нешић, с.р.
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