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30. септембар 2020. године

Број 43/20

152. 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 30.09.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА
У 2020. години додељују се:
ПОВЕЉА ГРАДА УЖИЦА, за заслуге и дела која доприносе укупном развоју Града:
1.

Др Животи Марковићу,
Политикологу и историчару, једном од покретача и уреднику ''Ужичког зборника''. Др Марковић је објавио више десетина
радова из области историје који су значајно утицали на развој и даља истраживања у овој области. Сарађивао је са ужичким
институцијама културе и дао пун допринос њиховом раду и стваралаштву.

2.

МТК Метал-комерц д.о.о Ужице,
Предузећу које је за кратко време прерасло у савремену успешну и друштвено одговорну фирму. Запошљава око 90 високо
стручних радника, поседује опрему најпознатијих и најзначајнијих светских произвођача тако да су створили услове да
одговоре и на најкомпликованије захтеве у погледу сложености, тачности и квалитета израде алата.

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

Др Софији Брујић,
Дугогодишњи врхунски анестезиолог ужичке болнице свој посао обављала је са пуно ентузијазма, стручно, вансеријски и
крајње пожртвовано. За време своје радне каријере вишеструко је унапредила ужичко здравство у овој области и о томе је и
дан данас остало сећање код грађана, пацијената и колега. Наравно, о томе најбоље говори и податак о броју спашених
живота.

2.

Др Јованки Чубрило,
Педијатру, пулмологу-алергологу, оснивачу одсека дечије пулмологије на дечијем одељењу Опште болнице Ужице. У
стручним круговима пулмологије била је изузетно цењена тако да је, између осталог добитница повеље Српског лекарског
друштва као највећег признања на унапређену медицине, науке и струке. Увела је ''пумпице'' за децу у лечењу астме и тако
направила велики корак ка излечењу наших најмлађих суграђана.

3.

УГ ''МИТРОПОЛИТ ЈОСИФ ЦВИЈОВИЋ'' Дрежник
Формирано је да се стара о лику и делу Митрополита Јосифа Цвијовића који је у периоду од 1941 до 1945. године обављао
дужност патријарха Српске православне цркве. Од свог оснивања Удружење је урадило више пројеката на обележавању ове
знамените личности српске историје, као што је изградња маузолеја, обнављање задужбине Игњата Даничића и постављање
изложбе у његову част.

4.

Немањи Ранковићу,
Уметничком директору Народног позоришта који је својим иновативним избором репертоара, постаљањем драмских комада,
сарадњом са домаћим и иностраним позоришним кућама, фестивалима и ствараоцима успео да допринесе да ужичко
позориште буде у епицентру театарских дешавања. Један је од заслужних за успех југословенског позоришног фестивала и
добитник је бројних награда међу којима су награда за режију ''Јоаким Вујић'' и златна значка КПЗ Србије.

5.

Сашу Темелковском,
Власнику пекаре ''Луис'' који свакодневно показује своју племенитост даривајући најсиромашније суграђане, децу и старије
производима из своје пекаре. Увек има разумевања за оне који се налазе у тешкој ситуацији и тако им доказује да нису сами.
Темелковски је и познати ужички спортиста и кошаркашки тренер који је основао једну од првих школа кошарке у Ужицу.

6.

Др Владимиру Пауновићу,
Завршио је Технолошко-металуршки факултет у Београду као студент генерације и најбољи студент Београдског
Универзитета. Добитник је награде ''Круна успеха''. Мастер рад је урадио на Универзитету у Магдербургу у Немачкој, а
докторирао на престижном универзитету ЕТХ у Цириху, где је одбранио тезу ''Каталитички процеси за валоризацију
природног гаса путем хемије брома''. Његова докторска теза награђена је са две престижне награде.
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7.

Др Тијани Марић
Завршила је Факултет за физичку хемију београдског Униврзитета, а докторила је на Нанјанг технолошком универзитету у
Сингапуру са темом докторске дисертације ''Припрема, кретање и коришћење микро и наномотора''. Објавила је већи број
стручних радова и тренутно ради на Технолошком универзитету у Данској.

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

Душану Дрндаревићу,
Студент Факултета драмских уметности и Географског факултета у Београду. Иако је тек стекао пунолетство успео је да
искаже велику енергију у стваралачком раду. Као члан драмске секције Ужичке гимназије освојио је награде на такмичењу
гимназија, био је активиста Уније средњошколаца Ужица и волонтира као локални туристички водич. Идејни је покретач
првог фолклорног кампа и најмлађи камп лидер са лиценцом.Ускоро из штампе излази његов књижевни првенац ''Трагом
прошлости'' посвећен операцијама ужичке војске у Првом светском рату.

2.

Др Петру Ристановићу,
Историчару чија је докторска дисертација ''Српска интелектуална елита и косовско питање 1974-1989'' награђена наградом
''Гаврило Принцип'' као најбоља докторска дисертација из области националне историје одбрањена у Србије током 2018.
године. Аутор је 17 научних радова објављених у Србији и иностранству и учесник више међународних и националних
конференција.

3.

Здравку Аничићу,
Докторанту на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду и кондиционом тренеру Одбојкашке
репрезентације Србије. Аничић је поред завидних резултата у области спорта постигао и значајне резултате као научни
истраживач на Факултету спорта и физичког васпитања. Аутор је и коаутор у 12 научних радова.

4.

Огњену Златићу,
Потпоручнику Војске Србије који је ове године проглашен за најбољег кадета на целој класи Војне академије. Успешно
школовање у Војној гимназији наставио је и на Војној академији где се поред успеха постигнутог у школовању, истицао и у
ваннаставним активностима и курсевима. Учествовао је на међународним војним такмичењима где је освојио више медаља.

5.

Драгутину Јелисијевићу,
Пољопривреднику, једном од највећих произвођача млека на територији града Ужица.
Доказ за то је производња млека у прошлој години која је износила преко 123.000 литара.Поседује савремену опрему за
млекарство. На газдинству има 22 краве и 16 приплодних јуница. Редовни је посетилац сајмова у земљи као и зимских школа
пољопривреде.

Новчани износ награде је 50.000 динара.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 17-7/20-1, 30. 09.2020.
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р.

153. На основу члана 80. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 4/19) и Одлуке о установљењу
захвалнице града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 7/13), Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана 30.09.2020.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. Додељују се Захвалнице за дела доброте, хуманости и љубави здравственим службама и установама, предузећима и
удружењима која су у време борбе против COVIDA 19 дали пуни допринос и ангажовање на спречавању и сузбијању ове опаке
болести.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Служба за инфективне болести Опште болнице Ужице
Служба анестезије са реаниматологијом и одељење ХИТИН Опште болнице Ужице
Служба интерне медицине Опште болнице Ужице
Служба радиологије Опште болнице Ужице
Служба нефрологије Опште болнице Ужице
Амбулантно- поликлинички пнеумофизиолошки одсек Опште болнице Ужице (АТД)
Ковид амбуланте Дома здравља Ужице
Завод за јавно здравље Ужице
Град Харбин, Народна Република Кина
Волонтери Црвеног крста Ужице
ПРЕХРАНА д.о.о. Пожега
Импол Севал а.д. Севојно
Sirogojno Company d.o.o.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Први Партизан а.д. Ужице
Ваљаоница бакра Севојно а.д.
Јединство а.д. Севојно
Диви д.о.о. Ужице
Ларго д.о.о. Ужице
ПУЛСАР д.о.о. Ужице
ЈУФКА ПРОИЗВОД д.о.о. Ужице
Инмолд пласт д.о.о. Пожега
Агенција за дезинфекцију и чишћење објеката ЕКО-СС Ужице
SZR BEST Užice
Позамантерија „Нелица“ Ужице
Удружење „Визири Ужице“
Група „Ужичанке“ Ужице
Коло српских сестара Ужице
ZR TIN DESIGN Užice
ТЕКСТИЛ Ужице
ENETEL SOLUTIONS Београд
СТР „ДТ“ УЖИЦЕ
ТАКСИ ЛЕПТИР 500-500 УЖИЦЕ
БЕЧЕЈПРЕВОЗ д.о.о.
Трго-Агент д.о.о.
OLEKS d.o.o.

2. Ово Решење објавити у „Службеном листу града Ужица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:17-45/20, 30.09. 2020. године
ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р.
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