СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLIXII

28. септембар 2016. године

Број 26-1/16

123/1. 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
28.09.2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА
У 2016. години додељују се:

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

1.
Дејану Петровићу
Најмлађем добитнику ''Мајсторског писма'' и свих награда на сабору трубача у Гучи, међу којима је и ''Прва
труба света'', организатору и учеснику на великом броју хуманитарних акција. Музичком уметнику широм
света познатом по извођењу српске традиционалне музике.
2.
АД ''Први партизан'' Ужице
Основан 1928. године и једна је од шест компанија из групације ''Одбрамбене индустрије Србије''. Својим
успешним радом и резултатима представља битан привредни чинилац града Ужица, региона и Републике
Србије а континуитетом у пословању и ширењем продајне мреже на светском тржишту важи за озбиљног
конкурента највећим светским компанијама.
3.
Момчилу Ракићу
Пореклом из старе ужичке трговачке породице који је за своју професионалну и друштвену активност добио
више признања међу којима Орден рада са златним венцем и Сребрну плакету града Београда. У оквиру
професионалне каријере посебно се залагао да поједине привредне организације са територије Златиборског
округа започну извоз на међународно тржиште. Био је главни донатор средстава за изградњу моста на реци
Ђетињи, на Међају, који је добио назив ''Ракића ћуприја''.
4.
Lindi Wong,
Организаторки посета 33 кинеска предузетника граду Ужицу, која је омогућила склапање споразума о
економској и културној сарадњи града Ужица и града Харбина, донирала, преко своје фондације, 340 хиљада
евра за завршетак изградње и опремање дечијег вртића у насељу Пора.
ПЛАКЕТА ГРАДА УЖИЦА, за резултате остварене у дужем временском периоду:
1.
Милораду Искрину,
Историчару и дугогодишњем директору Историјског архива Ужице, аутору или коаутору већег броја књига и
текстова у области друштвених делатности, културе, а највише историје града Ужица, међу којима ''Ужице
кога више нема'', ''Чесме ужичке'', ''Школа на Доњој чаршији'' и многе друге значајне да се сачува сећање на
старо Ужице.
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2.
Електротермија д.о.о Бела земља
Основана 1983.године, а својим пословањем у складу са домаћим и међународним стандардима,
флексибилношћу и тридесетогодишњим искуством постала је позната и призната на бројним тржиштима. О
квалитету производа фирме сведоче многобројни атести и сертификати издати од стране независних
специјализованих институција.
3.
Јову Савићу
Специјалисти опште медицине и начелнику Службе за хитну медицинску помоћ од 1988.године који
дугогодишњим чланством у Стручном савету и Надзорном одбору Дома здравља Ужице, успешно и савесно
обавља послове унапређења и подизања квалитета здравствене заштите грађана Ужица.
4.
Станку Станковићу Ћирковићу
Великом хуманисти који је дуги низ година кроз хуманитарне акције али и личним донацијама, помогао
граду Ужицу, Златиборском округу и целој држави. Личним ангажовањем, повезао је немачку невладину
хуманитарну организацију HELP са Републиком Србијом, што је резултирало великим бројем пројеката
значајним за наш град и земљу. У сарадњи са Министарством просвете СР Немачке издејствовао да две
ужичке школе добију пројекат увођења немачког језика по DSD стандардима, који ученицима ових школа
омогућава да буду део образовног система Немачке и да наставе студије у тој земљи.
5.
Миливоју Миловановићу
Техничком директору ЈКП Градска топлана Ужице, који је личним ангажовањем обезбедио донацију од 4,7
милиона евра, захваљујући којој је ЈКП ''Градска топлана Ужице'' урадила реконструкцију и модернизацију
котларница, топловода и топлотних подстаница чиме је повећан степен корисности система, његова
поузданост, сигурност и енергетска ефикасност, а смањило штетно деловање на животну средину и квалитет
ваздуха.
НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА, за изузетне резултате у раду:
1.
Николи Митровићу
Радио водитељу, који својим свакодневним хуманитарним радом и радом за опште добро грађана подиже
стандарде и мере, који је истински заштитник грађана и особа којој се многи грађани обраћају за решавање
својих проблема у областима заштите животне средине, права лица са инвалидитетом, културе, спорта,
образовања и другим областима друштвеног живота у граду Ужицу.
2.
Радошу Пантелићу
Успешаном пољопривредном произвођачу, који тренутно обрађује 1,20 хектара под малином.
Прошлогодишњи принос овог породичног газдинста био је 27т/ha малине, а планира проширење постојећих
засада и унапређење производње усвајањем нових технологија.
3.
Ана Луцији Гојаковић
Рођеној у Ужицу, носиоцу ''Вукове дипломе'' у основној и средњој економској школи која је 2005.године
дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду. Паралелно са постдипломским студијама
бави се самосталним научно истраживачким радом и постиже врхунске истраживачке резултате, признате на
националном, регионалном, европском и светском нивоу и изузетан допринос промоцији европског пута
транзиције од класичног друштва ка друштву знања.
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4.
Лазару Ерићу
Својим радом дао трајан допринос развоју Севојна, дугогодишњи члан Савета месне заједнице Севојно,
председник Црквеног одбора преко десет година, добровољни давалац крви, који је дао крв преко сто пута.
5.
Драгици Матић
Архивском саветнику у пензији. Професору српскохрватског језика, библиотекару у Педагошкој академији у
Ужицу а од 1978.године запослена у Историјском архиву Ужице, где је стекла сва архивска звања. Била је
уредник свих публикација које је Архив издавао од 1978.године, објавила око 40 стручних радова, лектор,
аутор или коаутор више књига, а добитник је и највећег архивистичког признања ''Златна архива''.
6.
Александру Димитријевићу
Ужичанину, ликовном уметнику-магистру, излагачу бројних ликовних дела на самосталним и групним
изложбама како у земљи тако и у иностранству. Вишеструко награђиван за своје радове који се налазе у
многим домаћим и иностраним колекцијама. Аутору изложбе ''Пикасо у Ужицу''
Новчани износ награде је 70.000 динара.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 17-43/16, 28.09.2016. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Немања Нешић, с.р.
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