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157. 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) а на основу Предлога Комисије за јавна признања и награде града Ужица, Градско веће, на 
седници одржаној 24.09.2019. године, доноси  
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА 

 
У 2019. години додељују се: 

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

1. Археологу др Марку Поповићу,  
Проф. др Марко Поповић бави се проучавањем средњевековних градова, посебно развојем војне архитектуре у Србији и 

земљама византијског света. Руководио је истраживањима тврђава у Смедереву, Београду, Расу, као и на више значајних археолошких 
локалитета. 

Саветник је у процесу реконструкције тврђаве Стари град о коме је урадио обимно историјско и археолошко испитивање, које 
је публиковао у књизи Ужички град. 

Аутор је више значајних монографија и добитник великог броја награда, међу којима су и три Октобарске награде града 
Београда. 

2. Проф. др Даници Грујичић,  
Проф. др Даница Грујичић је светски признат неурохирург, редовни професор на Медицинском факултету Универзитета у 

Београду, начелница Одељења за неуроонкологију Клинике за неурохирургију Клиничког центра Србије и директорка Института за 
онкологију и радиологију Србије.  

Аутор је и коаутор преко 250 научних радова, члан Удружења неурохирурга Србије, Српског лекарског друштва и Европске 
асоцијације неурохируршких друштава. Годишње обави преко 300 најкомплекснијих неурохируршких интервенција, али као свој 
највећи успех увек воли да истакне формирање и школовање тима младих неурохирурга, оспособљених за обављање најтежих 
оперативних захвата. 

Као председница Радне групе за Национални гама центар, спада у ред  најзаслужнијих што је гама нож, једна од највећих 
инвестиција у српском здравству, стигао у Србију, односно на Балкан. 
 

3. Николи Селаковићу, генералном секретару председника Републике Србије. 
Господин Никола Селаковић је као министар правде и као генерални секретар Председника Републике активно заступао 

интересе града Ужица на највишим нивоима, што је резултирало реализацијом неколико најзначајнијих инвестиција у граду Ужицу 
последњих година. 

Посебан допринос је дао као председник Ктиторског одбора за изградњу Храма Покрова Пресвете Богородице у Крчагову, 
где је личним деловањем допринео да изградња храма несметано напредује. 

Представља пример како високи државни функционери треба да се боре за свој град и да никада не забораве одакле су 
кренули.  
 
ПЛАКЕТА ГРАДА УЖИЦА, за резултате остварене у дужем временском периоду: 
 

1. Милошу Познановићу, 
Милош Познановић, познатији под надимком Мишо Тамбурица, који је стекао као мајстор овог инструмента, већ са 22 

године живота био је шеф оркестра КУД-а Севојно. 
Поред посвећености музици и фолклору, колекционар је старих фотографија и разгледница Ужица. Поседује уникатну и 

богату колекцију коју користе  институције града Ужица, а захваљујући којој је реализован велики број самосталних изложби и 
допуњене поставке других аутора. 

Као председник Шаховског клуба „Слобода“,  Мишо је обележио и шаховски живот града организујући мноштво турнира 
када је овај клуб био члан Прве савезне лиге. 
 

2. ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју ''Миодраг В. Матић'' Ужице,  
Јединствена институција не само у Златиборском округу већ и у Западној Србији, већ четири деценије спроводи образовну, 

социо - хуманитарну и социо – инклузивну мисију. Стручни тим Школе, са васпитним и помоћним особљем интерната који је у 
саставу школе, обезбеђује деци и њиховим родитељима све врсте стручне подршке. 

Ова школа је један од најзначајнијих партнера и подршка удружењима особа са инвалидитетом са којима има блиску сарадњу 
која се огледа у размени стручних искустава и сарадње на пројектима. 
 

3. Друштву српских домаћина, 
Удружење које поштује истинске вредности и тековине нашег народа. Током ове године, сопственим капацитетима, 

иницирало је и подигло споменик одреду „Четврти пук“ испред ужичке Гимназије. 
Удружење организује трибине које тематски  обухватају све области живота, од филозофско - научног приступа до 

конкретних – практичних питања која се односе  на производњу, промет, заштиту биља и друге области. 
Трибине су од великог значаја, не само за чланове Друштва, већ и за све остале грађане. 
 

4.  Миљки Пилчевић, 
Госпођа Миљка Пилчевић, наставница хемије у пензији, од августа 2005. године је председница Градског одбора потомака 

ратника „Мајор Коста Тодоровић“. Захваљујући, у првом реду, активностима и залагању председнице, Градски одбор „Мајор Коста 
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Тодоровић“ је према оценама Републичког одбора Савеза потомака ратника Србије 1912-1920. године већ годинама међу 
најактивнијим и најбољим одборима на територији Србије. 

Поред обележавања важних датума из херојске прошлости нашег народа, одржан је низ округлих столова на ову тему и 
успостављена сарадња са ужичким и средњим школама. 
 

5. Предузећу ДИВИ д.о.о. 
Предузеће ДИВИ, фирма која успешно послује од 1991. године један је од лидера Југоисточне Европе у производњи 

пластичне амбалаже израђене од полипропилена. Своје производе пласира на подручју региона, као и у све земље Европске уније. 
Освајањем нових тржишта и извозом преко 85%  остварене производње постаје претежни извозник. 

Огромна енергија и ентузијазам запослених ове породичне фирме су гарант за наредне пословне кораке и нове успехе 
предузећа ДИВИ д.о.о. 
 

6. Миљку Марковићу, 
Миљко Марковић, професор Економске школе у пензији, својим радом у просвети постао је део угоститељске историје 

Ужица и Златиборског округа. Дао је велики допринос развоју туризма у читавом Округу преносећи знање генерацијама ђака који су 
на најбољим примерима постајали добри и вредни радници. 

Одржао је низ предавања, а и данас га многи позову за неки савет и инструкцију. 
 
НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА, за изузетне резултате у раду: 
 

1. Игору Топаловићу, 
Игор Топаловић је ове школске године завршио природно-математички смер Ужичке гимназије, као ђак генерације. Освојио 

је највећи број награда и признања у читавој генерацији за четири године школовања, а највећи успех је друго место на Међународној 
хемијској олимпијади где се такмичио у конкуренцији 300 учесника из 80 земаља. 

Поред хемије, Игор је награде освајао и из српског, математике, физике и француског језика. 
 

2. Драгици Ојданић, 
Драгица Ојданић је млада и успешна пољопривредница која живи у селу Равни, са супругом и синовима. Успешно се бави 

сточарством, воћарством и повртарством.  Од 2015. године реализовала је више од 20 обука на свом пољопривредном газдинству за 
младе пољопривреднике. 

Поред свих обавеза које има она је и један од оснивача и активан члан Пољопривредне задруге „Равањски Сладун“ из Равни. 
 

3. Др Ани Кривокући,  
Ана Кривокућа, молекуларни биолог-генетичар, стручним усавршавањем дошла је до позиције шефа Одсека генетичког 

саветовалишта за наследни канцер на Институту за онкологију и радиологију Србије. Добитница је Годишње награде за 
најиновативнију иницијативу 2019. године за пројекат „ Успостављање протокола за генетичко тестирање наследног карцинома дојке 
употребом нове генерације секвенцирања“. 

Осим у Србији, стручно се усавршавала у Немачкој, Норвешкој, Холандији, Италији, Аустрији, Шпанији, Словенији. 
 

4. Др Вељку М. Мијушковићу, 
Др Вељко М. Мијушковић, доцент Економског факултета у Београду, добитник је великог броја домаћих и међународних 

признања, престижних награда и стипендија за постигнуте успехе и остварења током сва три нивоа студирања на Економском 
факултету у Београду. 

Његови резултати и достигнућа резултат су велике посвећености, темељности у раду, стручности, одговорности и 
креативности, у којима се издваја изражени смисао за педагошки рад. 
 

5. Горану Бојовићу,  
Горан Бојовић, наставник информатике у Првој основној школи Краља Петра II је својим приступом и ангажовањем 

заинтересовао и мотивисао ученике за роботику. Захваљујући томе ова школа је, међу првима, основала роботичку секцију која  је од 
2017. године постигла низ значајних резултата. Круна успеха је прво место у Србији на квалификационом такмичењу  чиме су 
обезбедили пласман на Светско првенство у роботици које се одржава у децембру у Шангају. 
 

6. Маји Алексић, 
Маја Алексић, одбојкашица и члан репрезентације Србије, некадашња играчица ужичког „Јединства''. Са репрезентацијом је 

на Светском првенству 2018. године у Јапану освојила златну медаљу, прву у историји српске одбојке. Ове године била је део тима 
који је у Анкари освојио титулу шампиона Европе. 
 

7. Слађани Мирковић, 
Слађана Мирковић, одбојкашица и члан репрезентације Србије, некадашња играчица ужичког „Јединства“. Са 

репрезентацијом Србије је на Европском првенству за одбојкашице 2017. и 2019. године освојила златне медаље. 
 

Новчани износ награде је 70.000 динара, у нето износу, по награђеном. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

III Број: 06-31/19,  24.09.2019.године 
                 ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Тихомир Петковић, с.р. 
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