
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
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104. 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 је, на седници одржаној 30.09. 2014. 

године, донело 

 

ОДЛУКУ 

 О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 

ГРАДА УЖИЦА  ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

 

У 2014. години додељују се: 
 
   
  ПОВЕЉА ГРАДА УЖИЦА, за заслуге и дела која доприносе укупном развоју Града: 
   
  1. Жарку Петровићу, рођеном у Ужицу, песнику музике и музикалном поети, аутору бројних романси и шансона међу којима је 

и данас непревазиђена "Све моје јесени су тужне". У богатом стваралачком опусу писао је музику за позоришне комаде, документарне 

филмове, балетске представе, добитник је бројних награда и признања. Поколења је задужио збирком солунских песама "Тамо 

далеко." 
   
  2. Генералу Љубиши Диковићу, рођеном у Збојштици код Ужица, начелнику Генералштаба Војске Србије,  врсном оперативцу 

и организатору, који се својим квалитетима лично заложио за  разрешење проблема и довођење новог цевовода за снабдевање грађана 

Ужица пијаћом водом и за одржавање војне параде са дефилеом у Ужицу поводом Дана војске Србије. 
   
  3. МПП "Јединство" Севојно за дугогодишњи успешан рад у земљи и у иностранству у области пројектовања и извођења 

хидротехничких, термотехничких и гасних инсталација, радова нискоградње и високоградње и за посебан допринос у изградњи 

алтернативног цевовода са Сушичких врела и за изузетно ангажовање којим је  омогућено грађанима Ужица редовно снабдевање 

водом. 
   
  4. Професору др Драгољубу М. Зорићу, редовном професору Учитељског факултета у Ужицу, врсном педагогу, ерудити, 

искусном истраживачу, аналитичару и модерном књижевнику, који је у свом дугогодишњем педагошком, стручном и научном раду 

имао посебан однос према Ужицу, ужичкој књижевности и култури. 
  
  
  ПЛАКЕТА ГРАДА УЖИЦА, за резултате остварене у дужем временском периоду: 
   
  1. Зорану Миловановићу, за посвећеност хуманитарном раду, а посебно за учешће у акцији Фонда Б-92 "БИТКА ЗА БЕБЕ" у 

којој је проглашен за најистакнутијег појединца у Србији, а због његових активности град Ужице је понео епитет "ГРАДА ХЕРОЈА". 
   
  2. Дому за децу и омладину "Петар Радовановић", установи која дуги низ година с много љубави збрињава децу без 

родитељског старања и остварује одличне резултате у васпитно образовном раду са њима, као и са ученицима на интернатском 

смештају. Дом је учествовао  у различитим пројектима социјалне заштите на нивоу Града и почасни је члан Удружења грађана 

"Родитељ" из Ужица. 
   
  3. Блажу Чубрилу, професору историје, за дугогодишњи рад и резултате остварене у области образовања, васпитања, културе и 

физичке културе. Био је професор и дугогодишњи директор Ужичке гимназије, директор Музеја, начелник је Школске управе и 

добитник  Светосавске награде. 
   
  4. Момчило Лучић из Рибашевине, пензионисани библиотекар, ентузијаста и културни радник који је веома заслужан за 

популаризацију и очување народне традиције и културне баштине ужичког краја, један од покретача књижевне манифестације 

"Одзиви Пауну" која је постала традиционална. 
 
   
  НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА, за изузетне резултате у раду: 
   
  1.Удружењу грађана "ЕРА" које је у циљу очувања и представљања традиционалног фолклорног стваралаштва идејни творац и 

организатор Међународног дечјег фестивала фолклора "Лицидерско срце", по коме је не само град Ужице, него и цео регион постао 

препознатљив. 
   
  2. Редакцији листа "Вести" коју чине новинари Радојка Поповић, Жанка Ерић, Драгица Цвијовић, Зорица Ђоковић и Зоран 

Јеремић, за вишегодишњи успешан рад на  синдикалном подлистку "Медијатор" који је оцењен као један од најбољих синдикалних 

информатора у Србији и којим су афирмисали обичног човека, радника и социјални дијалог. 
   
  3. Данилу Станојевићу, из Збојштице, за изузетне резултате у истраживању завичајне  историографије и антропогеографије, у 

чијем стваралаштву се истиче књига "Становништво Златибора у 18. и првој половини 19. века"  која представља свеобухватно 

истраживање порекла породица ужичких и златиборских села и значајну архивску грађу за будућа истраживања. 
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  Утврђује се новчани износ Награде града Ужица у висини од 60.000 динара. 
   
  Ова Одлука се објављује у "Службеном листу града Ужица. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ  

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број 17-3/14, 30.09.2014. године 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Тихомир Петковић, с.р. 

 
 

 

 

 

105. На основу члана 55. и 56. Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник РС», број 129/07) и члана 115. Статута града На 

основу члана 1. и 2.  Одлуке о установљењу захвалнице града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 17/13) Градско веће је, на 

седници одржаној 30.09. 2014. године, донело 

 

 ОДЛУКУ 

 О ДОДЕЛИ ЗАХВАЛНИЦА  ГРАДА УЖИЦА 
   

 

   Захвалница града Ужица додељује се за несебичну помоћ и ангажовање у снабдевању пијаћом водом грађана Ужица за време 

ванредне ситуације: 

 

   1. Другој бригади копнене војске Србије  

   2. Општини Чајетина 

   3. Граду Чачку 

   4. Општини Вишеград 

   5. МУП-у Србије, Полицијска управа Ужице. 

 

   Захвалница се додељује на дан Града, 09. октобра 2014. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ  

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III број 17-4/14, 30.09.2014. године 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Тихомир Петковић, с.р. 
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