
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА УЖИЦА 

 
LVII      30. септембар  2022. године     Број 46/22 

 

213. 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 30. септембра 2022. године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА 
 

У 2022. години додељују се: 

 

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

 

1. Примаријус др Мирa Гаврић Кезић 

Након стручног усавршавања на Институту за неурологију Клиничког центра Србије специјализацију неурологије завршава 

1997.године. Од 2000.године до данас, начелница је Службе неурологије у Општој болници Ужице у којој ради од 

1991.године. Звање примаријуса стиче 2015.године. Аутор је и коаутор великог броја стручних и научних радова, од којих је 

већина публикована у националним и међународним часописима. Члан је председништва Друштва неуролога Србије и 

Европске академије удружења неуролога. Преданим радом дала је велики допринос у лечењу и побољшању квалитета живота 

особа са неуролошким обољењима града Ужица, Златиборског округа, а и шире. 

 

2. Ватрогасно – спасилачка јединица Ужице, Одељење за ванредне ситуације МУП-а 

Они доприносе безбедности града Ужица интервенишући код заштите од пожара, поплава, клизишта, спасавања из снежних 

наноса, евакуације, спасавања из саобраћајних несрећа, спасавања лица и имовине. Деловањем ове јединице спасени су многи 

људски животи, објекти, стамбени и индустријски комплекси. Њиховим превентивним радом, ризик од настанка пожара на 

територији града Ужица, сведен је на најнижи степен. Само у протеклој години, ова јединица је интервенисала на 862 

догађаја, у којима је спасено 80 лица, 42.800 м2 објеката и око 19 хиљада хектара на отвореном простору. 

 

3. ''COPPER-COM'' д.o.o Ужицe 

Ово приватно, производно, трговинско и услужно предузеће основано је 1992.године. Основна делатност му је промет 

обојених метала на домаћем и иностраном тржишту. Предузеће у континуитету бележи раст и развој у свим областима 

пословања, укључујући и спољнотрговински промет. Од 2018.године, своје пословање проширује и на делатност туризма, 

отварањем хотела ''Сиеста'' са четири звездице, рестораном, конгресном и банкет салом и 18 смештајних јединица. Реч је о 

модерној, друштвено одговорној фирми која пословну политику заснива на оптимизму  и сталном улагању у запослене, 

верујући да је то једини пут напретка. Млад и креативан тим са 50 запослених води компанију према лидерској позицији у 

области трговине обојеним металима и туризма у ширем региону. 

 

4. Професор др Владимир Поповић  

У Ужицу је завршио основну школу и гимназију, а Машински факултет  1996.године у Београду на коме остаје да ради најпре 

као истраживач-таленат-приправник, а 1998.године, а ускоро добија звање асистент - приправник. Након одбране 

магистарског рада, 2008.године брани и докторску дисертацију, а 2017.године добија звање редовног професора на 

Машинском факултету на коме предаје већи број предмета Катедре за моторна возила на свим нивоима студија. У оквиру 

научноистраживачке делатности бави се, између осталог, пасивном и активном безбедности моторних возила, друмским 

транспортом, одржавањем техничких система и теоријом поузданости. Аутор или коаутор је 162 научна рада од којих је 25 

објављено у међународним часописима, а 45 на међународним конгресима. Аутор је истакнуте монографије националног 

значаја и коаутор две монографије, главни и одговорни уредник часописа ''Индустрија''. Својом стручношћу даје допринос у 

лабораторији Центра за испитивање, атестирање и хомологацију возила, чији је руководилац од 2013.године. У два мандата 

био је државни секретар, председник Савета за сарадњу науке и привреде при Привредној комори Србије. Члан је Савета 

Акредитационог тела Србије као и Матице Српске. Веома је значајан његов допринос развоју високог образовања у нашем 

граду. 

 

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

 

1. Ужичка гимназија 

Ова образовна установа постоји 168. година и најстарија је просветна институција Срба у нашим крајевима. Похађали су 

је многи академици и знамените личности града Ужица, Србије и шире. Међу њима су Љубомир Симовић, Милутин 

Ускоковић, Димитрије Туцовић, Миладин Пећинар, Љубивоје Ршумовић и многи други. Квалитет рада ове школе 

потврђују својим успесима њени ученици већ деценијама. Последњи у низу успеха је пријемни испит на Медицинском 

факултету у Београду ове године, где су скоро сви матуранти ове школе положили пријемни испит и тако постали 

најбоља школа у Србију по успешности на пријемним испитима. На тај начин су допринели подизању угледа школе, али 

и града из кога су потекли. 
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2. Др Срећко Стопић  

У Ужицу је завршио основну и средњу школу, а као први у својој генерацији дипломирао на Технолошко-металуршком 

факултету у Београду 1991.године. Магистрирао је 1994. године, а докторат техничких наука одбранио 1997. године. 

2001. године започиње рад на Институту за процесну металургију и рециклирање материјала Техничког универзитета у 

Ахену. Написао је  књиге „Угледајте се на њих“, „Продавци знања“ 1 и 2 и „Знаменити универзитетски професори 

дијаспоре Златиборског округа“. Аутор је два стручна уџбеника на српском и три на енглеском језику, 70 радова на 

српском , пет публикација на немачком језику и преко 200 публикација у међународним часописима. Добитник је низа 

награда међу којима су Награда за истраживање и иновације у области металургије бакра немачког Института за бакар у 

Дизелдорфу, Награда у металургији олова и Награда за допринос у металургији добијене од Удружења металурга и 

рудара Немачке. Увршћен је међу десет најчувенијих Срба у Дизелдорфу и околини. 

 

3. Слађана Момчиловић 

Ова Ужичанка која ради и живи у Норвешкој као медицинска сестра, од 2016. године својим хуманитарним залагањем 

помаже активности Црвеног крста Ужице. Сваке године финансира 50 новогодишњих пакетића за најсиромашнију децу, 

годинама помаже социјално најугроженије грађане Ужица,  а финансирала је одлазак и опоравак 20 волонтера Цреног 

крста на Крф. Од почетка епидемије ''Ковид 19'' значајно је помагала Општу болницу Ужице, а Црвеном крсту је 

донирала ортопедска помагала која се уступају на коришћење грађанима којима су неопходна. Несебично залагање и 

дугогодишњи хуманирни рад у циљу помоћи грађанима Ужица доказ је њене племенитости и љубави према нашем 

граду. 

 

4. Др Љубица Диковић 

Председник је Академије струковних студија Западне Србије. Након основне и средње школе у Ужицу, завршила је 

Природно-математички факултет у Београду, затим специјалистичке, магистарске и докторске  студије и стекла звање 

доктор математичких наука. Дугогодишњи је професор математичке и информатичке групе предмета у високом 

образовању, са огромним педагошким доприносом у раду са студентима. Остварила је дугогодишње резултате у 

руковођењу и допринела развоју високошколског образовања у Ужицу као директор Високо пословно техничке школе у 

Ужицу. Чланством и радом у референтним научним и стручним организацијама и установама даје значајан допринос 

академској и широј друштвеној заједници.  

 

5. Драга Петковић 

Завршила је Природно математички факултет у Крагујевцу 1987. године и стекла звање наставника биологије. Од 1998. 

године сплетом животних околности свој рад са децом заменила је радом са особама оболелим од мултипле склерозе. 

2003. године оснива Удружење мултипле склерозе Златиборског округа Ужице које води скоро две деценије. Удружење  

тренутно има 148 чланова, аона се труди да пружа помоћ и подршку великом броју оболелих и њихових ближњих. Члан 

је Управног одбора Друштва мултипле склерозе Србије, а успоставила је сарадњу са организацијама оболелих од 

мултипле склерозе у Републици Србији,  БиХ и Храватској. Циљ јој је да побољша друштвени живот сваког члана 

Удружења и смањи изолацију младих особа крозу организацију излета, спортских такмичења, ликовне изложбе, 

књижевне вечери, позоришне преставе и осталих културних дешавања. 

 

6. Певачко друштво ''Луновачка моба'' 

Међу бројним удружењима која негују обичаје и традицију нашег краја, посебно место заузима мушка певачка група, 

певачко друштво из Луновог Села које постоји више од 30 година. Друштво окупља ентузијасте различитих генерација 

који чувају наслеђе предака и негују изворне песме које се певају „из вика“ и „на бас“. Добитници су многобројних 

признања, захвалница, диплома и плакета за изузетно залагање на очувању народног мелоса, обичаја и традиције. 

Снимили су 31 песму за трајни архив Радио Београда а део свог богатог стваралаштва забележили су на два CD-а. 

 

НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА, за изузетне резултате у раду: 

 

1. Јелена Марић 

У Ужицу је завршила Високу школу струковних студија, студијски програм менаџмент, а након дипломирања уписује 

Факултет за пословне студије и право у Београду, смер безбедност. 2011. почиње да се бави глумом и остварује своју 

прву улогу у представи „Ожиљци“. Од 2015. активно се бави беседништвом и осваја многобројне награде на 

такмичењима. У новембру 2016. године уручена јој је трећа награда „Лепојка Чаревић-Митановски“ коју додељује 

организација „Из круга“ за заштиту и подршку женама са инвалидитетом. 2020. године постаје полазник прве генерације 

Академије младих лидера особа са инвалидитетом у оквиру Националне организације ОСИ. Добитник је награде 

„Ј=ЕДНАКИ“ за заслуге у борби против дискриминације од стране НООИС-а и Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања. Била је модератор трибине „Мозаик инвалидности“ у априлу ове године на којој је скренула 

пажњу на предрасуде са којима се суочавају особе са инвалидидтетом.Својим ангажовањем доприноси бољем односу 

друштва према заједници особа са инвалидитетом. 

 

2. Лазар Костић 

Ученик је другог разреда Ужичке гимназије. Од 2016. године активно тренира билијар и члан је Спортског билијар 

клуба“ Маsse“. Када за неког ко има 16 година кажете да је вишеструки јуниорски првак државе, то много говори о 

његовим успесима. На недавно завршеном европском првенству за јуниоре до 17 година освојио је прво место и титулу 

првака Европе и тиме се директно пласирао  на светско првенство за јуниоре које ће бити одржано у новембру ове 

године.  Први је освајач европске јуниорске титуле у историји српског билијара. Он ће бити један од четворице 

Европљана који ће учествовати на планетарном такмичењу у Порторику.   

 

3. Куд ''Наш завичај'' Севојно 

 
Ово културно уметничко друштво основано је 2018. године у Севојну. Тренутно има 150 чланова који раде кроз школицу 
и школу фолклора, млађи и старији дечији ансамбл, први ансамбл, ветеранско-рекреативни ансамбл, мушку и женску 
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певачку групу. Представљали су Градску општину Севојно и град Ужице, на домаћим и међународним фестивалима и 
освојили и бројне награде.  
Издвајамо Сребрну плакету, Специјалну награда за најбољи приказ обичаја на републичкој смотри савеза фолклорних 
ансамбала Србије и прво место на Међународном фестивалу фолклора у Турској. Организатори су две манифестације у 
Севојну : „Дечијих фолклорних сусрета“ и „Сусрета ветерана и рекреативаца“.  
 

4. Маријана Селаковић 
Бавила се атлетиком и освајала бројна државна одличја за ужичке атлетске клубове. Докторанткиња је на Педагошком 
факултету, студенткиња проректорка Универзитета у Крагујевцу, члан Савета за младе града Ужица и представник 
студената Републике Србије у Националном савету за високо образовање. Претходних пет година активно учествује у 
организацији хуманитарних, културних и спортских дешавања, како би подстакла ангажовање и афирмацију младих у 
граду. У многобројним организацијама  је својим добровољним радом допринела афирмацији младих у разним 
областима, а посебно се истиче у промовисању инклузије у нашем граду и подизању свести о видовима злостављања и 
превеницији насиља. Идејни је творац многих пројеката, а предводила је највећу хуманитарну акцију на нивоу нашег 
града под називом „Буди и ти нечији Деда Мраз“. 
 

5. Удружење ''ПРКОС'' проактивна културно отворена сцена 
Ово удружење подигло је квалитет културне понуде у Ужицу и околини и створило амбијент за грађанско удруживање и 
деловање у области културе и уметности. Основано је на темељима жеље и ентузијазма појединаца, заљубљеника у 
уметност и културу подстакнутих свешћу о потреби појединаца да се креативно изразе и ван своје професионалне сфере. 
Реализовали су пројекат „Златиборско чудо“ у оквиру кога је театар „Инат“ као носилац драмске активности Удружења 
извео представу „Чудо у Шаргану“ која је потом извођена више пута на Златибору, „Златарфесту“ у Новој Вароши, 
Народном позоришту у Ужицу , у Беранама и на Позоришном фестивалу у Охриду. Удружење је оформило  и попхор 
Г.Л.А.С који тренутно броји око 40 чланова. Организовали су и поетско пркосно вече у циљу промоције и афирмације 
песника из Ужица који до сада нису објављивали радове.  
 

6. Анђела Продановић 
Ове године је уписала Електротехнички факултет у Београду. У школској 2021/22. години проглашена је за ђака 
генерације Ужичке гимназије на основу свих награда и признања освојених на општинским, окружним, републичким и 
међународним такмичењима из математике, физике, других природних и друштвено хуманистичких наука. Сваке године 
је обезбеђивала пласман на Изборно такмичење за Европску математичку олимпијаду, а похађала је током целе средње 
школе семинаре у Истраживачкој станицни Петница, 
Учествовала је у организацији књижевног фестивала „На пола пута“.  Поседује Кембриџов сертификат Ц2 о познавању 
енглеског језика на највишем нивоу. 
  

7. Радољуб Драгачевац 
У време када велики број младих људи одлази са села овај млади човек одлучио је да своју будућност гради на 
породичном имању у Луновом Селу. Бави се првенствено повртарством које у његовој породици има дужу традицију од 
четири деценије. Свакодневно улаже много рада и труда како би произвео најквалитетније поврће које пласира на 
Ужичкој пијаци и у локалним маркетима. Годишња производња из пластеника и из отвореног поља овог 
пољопривредног газдинства износи преко 20 тона. Поред поврћа узгаја 10.000 садница јагода. Прави је пример како се 
сопственим радом зарађује и живи часно, како се великим трудом и умећем стварају и негују праве вредности. 
 

8. Трубачки оркестар Јовице Јовановића 
Оснивач овог трубачког оркестра звук трубе заволео је слушајући свог оца. Већ са 13 година свој раскошни таленат 
потврђује свирајући у оркестру. Почетком 2020. године остварује велики сан и формира свој оркестар. Уз велику 
упорност, рад и страст према музици већ наредне године на 60.Сабору трубача у Гучи оркестар осваја награду Радио 
Београда 202 „Од злата јабука“. У  репертоару оркестра су заступљени сви  жанрови музике,  али акценат је ставља на 
традиционалним звуку трубе и изворном музицирању како би се неговале аутентичне вредности и чувала традиција 
завичаја. 
 
Износ новчане награде је 50.000,00 динара. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III Број: 17-2/22, 30. септембар 2022.године 

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

  Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р. 

 
 

 214. На основу чл. 51. и 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. 
гласник РС“, број 21/2016, 113/2017,  95/2018 и 114/2021)   и  чл. 80. Статута града Ужица („Сл. лист града Ужица“, број 4/19),  Градско 
веће града Ужица  дана 30. 9. 2022. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Предрагу Милутиновићу, начелнику Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, утврђује се 
престанак рада на положају, због поднете оставке. 

 
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном листу града Ужица". 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III Број: 119-22/22 30.9.2022. године 

 ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

  Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р. 
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 215. На основу чл. 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. гласник 

РС“, број 21/2016, 113/2017,  95/2018 и 114/2021)   и  чл. 80. Статута града Ужица („Сл. лист града Ужица“, број 4/19),  Градско веће 

града Ужица дана 30. 9. 2022. године  доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Савић Владимир, мастер правник, запослен на неодређено време у Градској управи за послове органа града, општу 

управу и друштвене делатности, на пословима руководиоца Одељења за управљање имовином, поставља се за вршиоца дужности 

начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, на период до три месеца. 

 

2. Решење ступа на снагу 1. октобра 2022. године  и објављује се у "Службеном листу града Ужица". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III Број: 119-21/22 30.9.2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

  Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р. 

 
216. На основу члана 179. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'' број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – други закон и 95/2018) Градско веће на седници одржаној  30. 9. 2022.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ  
 

 I Биљана Стеванетић  члан  Жалбене комисије именована Решењем о именовању Жалбене комисије (''Службени лист града 

Ужица'' број 527/20) разрешава се дужности члана Жалбене комисије. 

 

 II Биљана Старовла именује се за члана Жалбене комисије 

 

 III Мандат именованог члана, траје до истека мандата Жалбене комисије 

 

 IV Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III Број: 011-2/20-1, 30. 9. 2022.године 

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 

  Др Јелена Раковић Радивојевић, с.р. 
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