
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
XLVIII      3. октобар  2013. године     Број 17-5/13 

 

 160/34. 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), на предлог Комисије за јавна признања и награде, Градско веће, на седници 

одржаној 01.10.2013. године, доноси 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА 
 

 У 2013. години, додељују се: 

  

ПОВЕЉА ГРАДА УЖИЦА, за заслуге и дела која доприносе укупном развоју Града: 

  
 1. Учитељском факултету у Ужицу- настављајући 80- годишњу традицију Учитељске школе и 20 година постојања 

Педагошке академије, ове године Учитељски факултет обележава 20 година успешног рада. 

 2. Лазару Б. Јовановићу, грађ.инж, професору универзитета, као аутору, главном и одговорном пројектанту савременог 

водовода и бране Врутци. 

 3. Милораду Дебљовићу, дипл.инж, који је као дугогодишњи директор успео да организационо, кадровски и материјално 
оспособи КРО ''Биоктош'' да постане  инвеститор целог пројекта  изградње водосистема Врутци. 

 4. Доц. др Лукасу Расулићу, неурохирургу, начелнику Одељења Института за неурохирургију Клиничког центра Србије, због 

свог стручног, професионалног и несебичног залагања за развој здравствене делатности и за све грађане и пацијенте града Ужица.  

 

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

 1. Предузећу "Јуфка - производ" д.о.о. Ужице, које је од мале породичне  занатске радње основане 1991. године, у којој је 

процес рада обављан ручно, прерасло у Предузеће са преко 20 запослених, са новим инвестивцијама, широким асортиманом производа 

који се пласирају не само у Ужицу већ и на ширем подручју Србије.  

 2. Љиљани Ивковић, пољопривредници из Луновог Села, која са својом петочланом породицом живи од пољопривреде тако 
што заједничким радом годишње произведу и пласирају најмање 20 тона поврћа и воћа, и као пример и охрабрење другим младим 

женама да се  будућност може успешно градити  у области пољопривредне производње и руралне економије.  

 3. Зорану Симеуновићу, приватном предузетнику, нашем суграђанину, који је својим прегнућем и личним ангажовањем у 

оквирима делатности  Црквене општине и у другим областима живота, био покретач бројних активности које су оставиле значајан т раг 
у нашој локалној заједници.  

 4. Миловану Цвијовићу, дугогодишњем успешном привреднику из Ужица,  као донатору средстава за реновирање школског 

простора у Школи у Дрежнику, чиме је добијен потпуно нови изглед, деца лепше, хуманије и повољније услове за учење и развијањ е 

другарства и пријатељства. Овом донацијом се појачава осећање солидарности међу децом и остварује утицај на заједницу да буде 

хуманија.  
 

НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА, за изузетне резултате у раду: 

  

1. Добровољном ватрогасном друштву, удружењу грађана које чини 400 чланова чиме је једна од најмасовнијих 

организација у овој области у Србији, и које ове године слави јубилеј - 90 година од оснивања. У протеклом периоду Друштво је 
остварило велике успехе и на домаћим и међународним такмичењима, и представљало је значајан фактор у акцијама гашења пожара и 

спасавања грађана и имовине.  

2. Градском одбору потомака ратника ''Мајор Коста Тодоровић'', који   за 16 година постојања, кроз организовање и 

учешће на  различитим манифестацијама, успешно развија, јача и чува традиције наше прошлости, са тежиштем на период 1912.-1918. 

година, али и на раније догађаје у бурној историји Србије.  
3. Новици Бујићу,  вишем библиотекару Више педагошке школе, Педагошке академије, а потом и Учитељског 

факултета из Ужица, сада пензионеру, чије име је цењено и познато у установама културе и образовања на локалном и ширем 

подручју, додељује се награда за прегалачки и посвећен рад на развоју школских библиотека града Ужица.  

 

 Новчани износ награде утврђује се у висини од 60.000 динара. 
 
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 ГРАД УЖИЦЕ 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 III број 17 - 17/13, 01.10.2013. године 

  
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                      Саша Милошевић, с.р. 
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160/35. На основу члана 1. и 2. Одлуке о установљењу захвалнице града Ужица ( ''Службени лист града Ужица'' број 17/13) 

и на предлог Комисије за јавна признања и награде, Градско веће, на седници одржаној 01.10.2013. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦА ГРАДА УЖИЦА 
 

 

 У 2013. години, додељује се: 

  

 ЗАХВАЛНИЦА ГРАДА УЖИЦА, за посебан допринос развоју  Града: 
  

 1. Амбасади САД у Београду  

 2. Амбасади Републике Кине у Београду 

 3. Сектору за ванредне ситуације Републике Србије  

 4. Међународном фонду за разминирање и помоћ жртвама мина.  
 

 Захвалница се додељује на Дан Града, 9. октобар. 

  
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 ГРАД УЖИЦЕ 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 III  број 17 - 17-1/13, 01.10.2013. године 
  

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                      Саша Милошевић, с.р. 
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Izdaje i {tampa: Skup{tina grada U`ica, odgovorni urednik Branka Bla`evi} Vujovi}, sekretar Skup{tine grada - Tehni~ki urednik Sr|an 

Petrovi} - Redakcija i administracija: Gradska uprava za poslove organa grada, op{tu upravu i dru{tvene delatnosti - Telefon 590-151- Teku}i ra~un za 

pretplatu: 840-93641-20, sa naznakom za "Slu`beni list" - kod Uprave za javna pla}awa - Filijala U`ice - Po{tarina pla}ena pau{alno - Godi{wa 

akontaciona pretplata za 2013. godinu iznosi 4500 dinara - Tira` 100 primeraka  


