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Број 16/11

81. На основу члана 6., 10. и 18. Одлуке о установљењу јавних признања и награда града Ужица ( "Сл. лист града
Ужица", број 13-1/11- пречишћен текст) на предлог Комисија за награде и признања, Градско веће на седници одржаној
5.10.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА
ГРАДА УЖИЦА

За

ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА УЖИЦА

Проглашава се
академик Љубомир Симовић, песник, драмски писац и есејист, захваљујући чијем
стваралаштву се Ужице нашло међу малим и великим градовима, који су постали значајне културне одреднице на
културној мапи Европе.
ПОВЕЉА ГРАДА УЖИЦА, за заслуге и дела која доприносе укупном развоју Града додељује се:
1. ИМД «Вести», чије су новине у протеклих седам деценија и радио у четири деценије постојања били
хроничари друштвених прилика у граду на Ђетињи и на подручју Златиборског региона.
2. Василију Мићићу, истакнутом привреднику и власнику Предузећа «Путеви» а.д. који је руководећи овом
фирмом и менаџерским способностима сврстао је међу најуспешније градитеље и створио њен велики углед у земљи и
иностранству.
3. Спасоју Чубраку, дугогодишњем председнику Савета МЗ Росуље, за више деценијски активизам на
побољшању квалитета живота грађана на подручју ове месне заједнице, који је својим ентузијазмом, прегалаштвом и
хуманошћу помогао многима и ужива велики углед међу грађанима
4. Софији Бунарџић, академскоj сликарки, керамичарки, аутору Пројекта «Керамика Злакуса» и Међународне
колоније «Злакуса», која се одржава већ 16 година и промовише нове уметничке форме и изразе.

ПЛАКЕТА ГРАДА УЖИЦА, за резултате остварене у дужем временском периоду додељује се:
1.Зорану Стаматовићу, директору Народног позоришта који је својим зналачким и упорним радом, огромним
ентузијазмом и великој љубави према театру успео да Ужичко позориште сврста у ред најбољих позоришних кућа у
Србији и организује и одржи ниво квалитета Југословенског позоришног фестивала.
2.Нинку Тешићу, генералном директору Импол – Севал Ваљаонице аломинијума Севојно, који је на челу
менаџмента предузећа које се годинама налази међу највећим српским извозницима и које је у тешким условима
привређивања успело да повећа производњу и инвестира у нове програме.
3.Бранку Бешевићу, власнику Предузећа «Унитраг», који се последњих година убрзано и систематично развија
у транспортној делатности и ствара услове за отварање нових радних места и тиме доприноси развоју нашег града.
4.Душану Глоговцу , учитељу у Основној школи «Ђура Јакшић» у Равнима, који је један од најзаслужнијих за
афирмацију школе и села кроз ван наставне активности ученика, оснивач оркестра мандолина «Орфеј», који је имао низ
запажених наступа.
5.Мирославу Гардићу из Качера, истакнутом младом пољопривредном произвођачу у сточарству – млека,
јунећег и јагњећег меса, који је остао на селу и успешно се бави пољопривредом.
6.Владимиру Ракићу, пољопривредном произвођачу из Рибашевине, који бележи изузетне резултате у
производњи воћа и производи ракију изузетног квалитета и прави је пример добре праксе у области воћарства.
7.Жељку Миловановићу, председнику Савета МЗ Царина, који је својим великим ангажовањем успео да
започне и заврши низ пројеката у овој месној заједници и организовао бројне добровољне радне акције и тиме допринео
побољшању услова живота на подручју месне заједнице.
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НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА, за изузетне резултате у раду додељује се:

1. Андрији Златићу, врхунском спортисти, стрелцу који је у својој петнаестогодишњој репрезентативној
активности освојио низ медаља, а ове године златну медаљу на Европском првенству, Кристални глобус у финалу
Светског купа и први је на светској ранг листи у дисциплини ваздушни пиштољ.
2. Месном одбору Кола српских сестара, које обележава 90. година постојања које је кроз своје хуманитарне
и друге акције пружало све видове помоћи болесним, старим и социјално угроженим и својим културно –
просветитељским радом оплеменило средину у којој ради негујући начела доброте и племенитости.
3. Ристи Лазићу из Севојна, који је у протеклих 25 година, 124 пута дао крв што је највећи број добровољних
давања у граду и пример је хуманости јер је својом несебичношћу спасио многе животе.
Утврђује се новчани износ награде града Ужица од 50.000,00 динара.

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 06-64/11, 5.10.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Јован Марковић, с.р.
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