На основу члана 9. Одлуке о наградама и признањима Скупштине општине
Аранђеловац, (''Општински службени гласник'', бр. 8/05 и 5/06),
Комисија за награде и признања Скупштине општине Аранђеловац, на
седници одржаној 23. 07. 2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ''26. ЈУЛ'' ЗА 2013. ГОДИНУ

1. Награда ''26. јул'' за 2013. годину додељује се и то :
I. ПРАВНИМ ЛИЦИМА У ВИДУ ПЛАКЕТЕ :
1. ПРЕДУЗЕЋУ ТРИ ''О'' д.о.о. АРАНЂЕЛОВАЦ
- за успешне резултате у области трговине
Предузеће Три ''О'' д.о.о. Аранђеловац постоји од 1991.године и развијало
се у континуитету, повећавајући пословни простор , асортиман и број запослених.
Захваљујући широком асортиману робе и врхунској услузи Предузеће се
успешно позиционирало на тржишту Србије и стекло поверење великог броја
грађана. Малопродајни објекти постоје у Аранђеловцу, Младеновцу, Лазаревцу,
Тополи и Крагујевцу и грађени су квалитетно по највишим стандардима, а
планира се отварање и других објеката.
Предузеће је захваљујући својој успешности стекло значајне пословне
партнере, као што су ''Горење'' и друга реномирана инострана предузећа.
У оквиру Предузећа налази се и модерна штампарија, као и два хотела (у
Крагујевцу и Тополи).
2. ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ''ИЛИЈА ГАРАШАНИН'' АРАНЂЕЛОВАЦ
- за успешне резултате у области образовања и васпитања
Основна школа ''Илија Гарашанин'' Аранђеловац је у току свог
тридесетогодишњег рада остварила значајне резултате у области образовања и
васпитања.
Школа предњачи у спровођењу свих пројеката које расписује Министарство
науке, просвете и технолошког развоја и прва је и до сада једина школа са
територије општине Аранђеловац која је награђена Светосавском наградом.
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Школа је прва на територији Општине отворила продужени боравак у
оквиру Школе и прошла кроз програм ''Школа без насиља'' о чему је добила
одговарајући Сертификат.
У школској 2010/2011.години изабрана је за огледну школу за образовање
одраслих у оквиру програма ''Друга шанса'' и од тада се сваке године уписује
најмање два одељења одраслих особа који успешно завршавају основно
образовање.
2013.године Школа је у оквиру екстерног вредновања прва и за сада једина
у Региону оцењена највишом оценом 4 за целокупан рад и ангажовање у области
образовања и васпитања.
3. УДРУЖЕЊУ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА АРАНЂЕЛОВАЦ
- за успешне резултате у области ликовне уметности
Удружење ликовних уметника Аранђеловац ове године обележава 35
година постојања и успешног рада и дало је немерљив допринос развоју и
популаризацији свих области ликовних уметности у Аранђеловцу.
Посебан је допринос Удружења у области излагачке делатности, кроз рад
и активности Мале галерије у ул. Јадранској бр. 5. У периоду од 35. година
Удружење је као организатор или суорганизатор приредило преко 500 изложби.
Удружење је дало посебан допринос афирмацији Аранђеловца као града
културе и уметности, кроз бројне изложбе својих чланова широм Србије и на
просторима бивше Југославије, као и учешћем на значајним ликовним колонијама
и другим културним манифестацијама.
Удружење данас окупља 45 ликовних стваралаца из Аранђеловца, као и
афирмисане ликовне уметнике из других градова Србије.
II. ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА У ВИДУ ДИПЛОМЕ И НОВЧАНЕ НАГРАДЕ
1. Др МИРОСЛАВУ ДАМЊАНОВИЋ, спец.неуропсихијатрије
- за успешне резултате у области медицине
Др Мирослав Дамњановић, дипломирао је на Медицинском факултету
Универзитета у Београду, специјалистички испит из неуропсихијатрије положио је
17. 12. 1987.године, у радном односу у Здравственом центру у Аранђеловцу је
непрекидно од 01. 08. 1976.године.
У току рада обављао је низ одговорних послова и радних задатака. Био је
Начелник специјалистичких служби, а у периоду од 13.6. 992. до 16. 1. 2003.године
обављао је дужност директора Дома здравља.
У свом раду изузетно је посвећен раду са пацијентима, а као руководилац
понашао се одговорно и савесно у корист пацијената и запослених.
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Веома је цењен због целокупног радног ангажовања, пожртвовања и
коректног односа према пацијентима и запосленим.
Значајан је његов допринос и у друштвеним активностима у општини
Аранђеловац.
2. САВИ ИЛИЋ, проф.физике и основа технике
– за успешне резултате у области образовања и васпитања
Сава Илић, професорка физике у аранђеловачким основним школама, у
свом дугогодишњем успешном раду генерацијама ученика успешно преноси
знања из области физике делајући као врсни зналац, педагог и васпитач.
Ауторатитативно, савесно и зналачки бави се образовно-васпитним радом,
показујући висок степен креативности у раду са ученицима и популаризујући на тај
начин наставу у области физике. Такође, и однос према наставном колективу у
свим школама у којима ради на веома је високом нивоу.
Сава Илић има звање педагошког саветника, а два пута је била члан
Извршног одбора Друштва физичара Србије.
Била је активни учесник и предавач на многим републичким семинарима, а
многи њени радови и презентације су позитивно оцењени и награђени, и делови
су публикација у издању Министарства просвете.
Ученици Саве Илић постигли су изузетне резултате на такмичењима из
физике, а посебно на такмичењу у школској 2012/2013.години (два прва и једно
друго место на републичком такмичењу).
Сава Илић је укључена као предавач и у рад Регионалног центра за
таленте, показујући изузетан ентузијазам, како на плану личног усавршавања,
тако и у најнепосреднијем раду
са ученицима основних школа ''Милош
Обреновић'', ''Светолик Ранковић'' и ''Свети Сава'' у Аранђеловцу.
3. САВИ ЧУЧКОВИЋ, дипл.инг.техн.
– за успешне резултате у области одржавања квалитета воде
Сава Чучковић, дипл.инг.технологије, већ дуго година у ЈКП ''Букуља''
Аранђеловац обавља дужност главног и одговорног технолога за производу и
санитарну контролу градске воде. Својим савесним и професионалним радом
одлучујући је допринео одржавању квалитета воде у аранђеловачком водоводу.
Сава Чучковић је својим несебичним радом и знањем помогао
многобројним студентима, посебно у изради дипломских радова из области
производње и прераде воде и изузетно успешно сарађује са
Високом
технолошком школом струковних студија у Аранђеловцу.
Активан је у разним друштвеним активностима и вишеструки је давалац
крви.
Својом скромношћу и пожртвованошћу задобио је поверење и симпатије
грађана Аранђеловца.
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4. САШИ БОШКОВИЋ, рукометном тренеру
– за успешне резултате у области рукомета
Саша Бошковић, рукометни тренер, рођен је у Аранђеловцу 1963.године у
коме и данас живи са породицом.
Тренерским позивом почео је да се бави у РК ''Шамот'' Аранђеловац
1992.године и са његовим кадетима осваја титулу првака државе. Водио је РК
''Шамот'' у супер лиги тадашње СР Југославије и био укључен у стручни штаб
јуниорске репрезентације 1998.године.
Највећи успех у клупском такмичењу постиже као тренер ЖРК ''Књаз
Милош'' Аранђеловац са којим у сезони 2006/2007. године осваја титулу првака
Србије и игра Лигу шампиона. Затим постаје тренер Партизана са којим осваја куп
Србије 2008.године и титулу супер куп годину дана касније.
Саша Бошковић је селектор женске рукометне репрезентације Србије. На
женском рукометном Европском првенству 2012.године остварио је историјски
резултат пласманом репрезентације Србије у полуфинале.
Саша Бошковић је цео свој живот посветио афирмацији и угледу
аранђеловачког мушког и женског рукомета, најпре као играч, а затим као тренер и
постигао изузетне резултате.
5. СТОЈАНУ ТАСИЋ, предузетнику
– за успешне резултате у области производње ракије
Стојан Тасић, проглашен је за најбољег произвођача препеченице у Србији
за 2012.годину на Смотри ''Најбољих српских шљивовица'' одржаној у Чачку.
Поред наведене награде добитник је и више награда и признања за
производњу ракија (добитник дипломе са великом златном медаљом на 80.
Новосадском сајму 2013.године и др.).
Својим успешним предузетничким радом доприноси популаризацији
производње природних ракија и тако доприноси и развоју туризма у Општини
учешћем на разним смотрама у Србији и окружењу.
III.

ПОСЕБНЕ НАГРАДЕ :
У виду плакете :

1. Проф. др ЗОРАНУ ПОПОВИЋ
– за изузетне резултате у области науке
Проф.др Зоран Поповић рођен је 23. 02. 1952.године у Аранђеловцу где
је завршио Основну школу и Гимназију.
Дипломирао је на Електротехничком факултету у Београду 1975.године,
октобра 1977.године магистрирао из области науке о материјалима у Центру за
мултидисциплинарне студије Београдског универзитета, а марта 1974. године
докторирао на Универзитету у Љубљани из области вибрационе
спектроскопије.
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Запослен је у Институту за физику у Београду од новембра 1975.године,
где је биран у сва научна звања. За ванредног професора из предмета
''физичка електроника'' на Електротехничком факултету у Београду изабран је
1991.године, а за редовног професора на истом факулету 1997.године.
На реномираним факултетима у иностранству боравио је више пута као
гостујући професор. Објавио је преко 360 научних радова и добитник је
многобројних награда и признања. Члан је разних друштава и комисија у
области физике и учесник у разним стратешким међународним и домаћим
пројектима. Формирао је и афирмисао лабараторију – Центар за физику
чврстог стања и нове материјале на Институту за физику.
2012.године изабран је редовног члана Српске академије наука и
уметности.
Дугогодишњим радом исказао је изузетне резултате у образовању и
науци и успешно сарађивао са одговарајућим институцијама у општини
Аранђеловац.
2. Проф. др ВЛАДИЦИ ЦВЕТКОВИЋ
– за изузетне резултате у области науке
Проф. др Владица Цветковић рођен је 19. 06.1964. године у Аранђеловцу.
Дипломирао је на Рударско-геолошком факултету у Београду на коме је
редовни професор од 2008. а од 2009.године до 2012.године вршио функцију
декана.
Основне дисциплине његовог научног истраживања су магматска
петрологија, вулканологија, геохемија и минерологија, као и однос ових
дисциплина са структурном и регионолном геологијом, тектоником и образовањем
рудних лежишта.
Учесник је многих стратешких међународних и домаћих пројеката и
добитник многих награда и признања.
Члан је Управе Српског геолошког друштва и многих других удружења и
стручних тела, као и уређивачких одбора научних часописа
Дописни је члан српске академије наука и уметности.
Дугогодишњим радом исказао је изузетне резултате у образовању и
науци и успешно сарађивао са одговарајућим институцијама у општини
Аранђеловац.
3. Проф. др ЈОВАНУ ФИЛИПОВИЋ
– за изузетне резултате у области науке
Проф. др Јован Филиповић рођен је 1962.године у Београду, а пореклом је
из Аранђеловца где је живео до своје 11.године.
Дипломирао је и докторирао на Машинском факултету у Београду, а стекао
је и звање доктора управних наука на Универзитету у Љубљани. На Факултету
организационих наука у Београду је редовни професор од 2008.године и шеф
Катедре за управљање квалитетом.
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Вршио је значајне функције у оквиру државних органа, Привредне коморе
Србије, научних и образовних институција
Један је од иницијатора потписивања Споразума о сарадњи Високе
технолошке школе струковних студија Аранђеловац и Факултета организационих
наука у Београду и увек је давао подршку
развојним процесима Високе
технолошке школе струковних студија Аранђеловац.
Проф. др Јован Филиповић ангажован је и на другим активностима од
значаја за општину Аранђеловац. Вишегодишњи је председник Београдске
подружнице
и
потпредседник
Задужбинског
друштва
''Први
српски
устанак''Орашац.
Дугогодишњим радом исказао је изузетне резултате у образовању и науци
и успешно сарађивао са одговарајућим институцијама у општини Аранђеловац.
У виду захвалнице :
1. Академику проф.др СВЕТОМИРУ ИВАНОВИЋ
– за хуманитарни рад
Проф.др Светомир Ивановић рођен је 1943.године у Пећи, где је завршио
Основну школу и Гиманзију. Медицински факултет завршио је у Београду
1966.године, а неурохируригију је специјализирао у Београду, Бостону и Чикагу.
Стално место боравка му је у Аранђеловцу, ул. Танска Рајића бб.
Редован је професор Медицинског факултета у Београду, сада у пензији.
Учествовао је на свим значајнијим светским симпозијума и и конгресима.
Субспецијализације је обавио у Шведској, Немачкој, САД и Русији. Написао је 5
књига, од којих су три уџбеници за постдипломске студије Медицинског
факултлета. Има објављена 135 научна рада у страним и домаћим часописима.
Урадио је преко 22500 неурохирушких операција.
Редовни је члан Српске академије наука и уметности и дописни члан
Европске академије наука и уметности.
Аранђеловац доживљава као свој град и у великом броју случајева је
пружио медицинску и другу помоћ његовим житељима.
2. МИЛАНУ БОГДАНОВИЋ, директору ’’Omya Venčac’’Аранђеловац,
- за допринос привредном и културном развоју Аранђеловца
Милан Богдановић, директор ’’Omya Venčac’’Аранђеловац, значајно је
допринео стабилизацији и развоју тог Предузећа, које је сад једно од
најуспешнијих предузећа у Аранђеловцу.
Милан Богдановић је одлучујуће допринео да предузеће чији је директор
подржи развој Аранђеловца у привредном и културном погледу, а активно је
предводио акцију реафирмације Смотре ''Мермер и звуци'', посебно у оквиру
Симпозијума ''Бели Венчац'', који окупља најеминентније уметнике из области
вајарства.
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3. БОЖИДАРУ ПЕТКОВИЋ, власнику Предузећа ''Пештан'' Аранђеловац,
- за донаторство
Божидар Петковић је власник Предузећа ''Пештан'' Аранђеловац, највећег
приватног предузећа у општини Аранђеловац и увек је испољавао разумевање за
сарадњу са органима општине Аранђеловац у циљу развоја општине
Аранђеловац и задовољавања потреба његових грађана.
У складу са изложеним, донирана су значајна средства у новцу и
материјалу за развој инфраструктуре као и других области у општини
Аранђеловац (за здравство, образовање и др.).
4. ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ''КЊАЗ МИЛОШ'' АД Аранђеловац
– за донаторство
Привредно друштво ''Књаз Милош'' ад Аранђеловац, у складу са својом
оријентацијом на активно и друштшвено одговорно корпоративно управљање и у
складу са својим значајним економским ресурсима, даје значајан допринос
развоју општине Аранђеловац.
''Књаз Милош'' ад Аранђеловац је међу највећим донаторима у свим
сверама друштвеног живота у општини Аранђеловац.
Донирао је средства за развој инфраструктуре, културе и спорта у општини
Аранђеловац, а осим тога непосредно помаже одређене манифестације, спортске
клубове и друштва у области културе.
''Књаз Милош'' ад Аранђеловац је најбољи пример успешне сарадње
Привредног друштва и органа Општине и невладиних организација у развоју
општине Аранђеловац.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а награда ће се уручити на
Свечаној седници Скупштине општине Аранђеловац 26. 07. 2013. године.

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
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