На основу члана 15. Одлуке о јавним признањима (''Сл.лист града Лознице'', број
3/09) Комисија за доделу јавних признања Града Лозница на седници одржаној
28.05.2010.године, донела је
ОДЛУКУ
о додели јавних признања Града
Лознице

Као посебан облик друштвене захвалности за изузетна достигнућа и постигнуте
резултате који доприносе бржем, успешнијем и хуманијем развоју Града у различитим
областима живота од интереса за Град, поводом Дана града додељују се јавна признања.

ДОБИТНИК П О В Е ЉЕ

ЈЕ

''ИНТЕРТРАНС'' Д.О.О., Лозница
за дугогодишње успешно пословање у производњи дрвене амбалаже и
међународном транспорту. И поред тешких услова привређивања, са 45 запослених од
којих су многи присутни од оснивања, ово предузеће постиже ликвидност, а једно је од
истакнутих извозника у нашем граду.

ДОБИТНИЦИ П Л А К Е ТЕ

СУ :

1. ОШ ''КРАЉ АЛЕКСАНДАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ'' Ј. Лешница
основана пре 140 година као четвороразредна школа, прерасла је у осморазредну,
матичну школу. Савремено опремљени кабинети и библиотеке омогућили су постизање
високих резултата, а захваљујући и несебичном залагању наставника и осталих
запослених. Ова школа је домаћин бројних такмичења, семинара, предавања као и
едукација хранитеља деце без родитељског старања, чиме заузима значајно место у
образовним и културним дешавањима свога краја.
2. ПОДРУЖНИЦА
УДРУЖЕЊА
КЊИЖЕВНИКА
СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ'' Лозница

СРБИЈЕ

''ВУК

окупља истакнуте књижевнике овог града од којих многи живе и своја дела
стварају у иностранству. Учествујучи на бројним фестивалима и књижевним
манифестацијама домаћег и међународног значаја заступали су језик и културу наше
земље и завичаја и тиме допринели ширењу културе и очувању националног блага
српског језика.
3. ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО ''ВИДОЈЕВИЦА'' Лешница
током свог дугогодишњег успешног рада окупило је велики број чланова од којих
су многи постали професионални ватрогасци, делујући на заштити од пожара на
територији нашег града, а и шире, о чему сведоче и бројна признања. Посебан допринос
ово друштво је дало на гашењу великог пожара у ХК ''Вискоза'' и тиме спречило еколошку
катастрофу већих размера.

4. ГРАДСКИ МЕШОВИТИ ХОР ''ВУК КАРАЏИЋ'' Лозница
наступајући на свим градским свечаностима и бројним гостовањима у градовима
широм Србије и иностранства, дочекиван је на највишем нивоу, а наш град је представљен
у најбољем светлу. Свој град хор је представљао и на многим такмичењима и фестивалима
у земљи и иностранству, доносећи бројне награде и признања.
5. МИЛОШ ЈОВИЧИЋ, професор Гимназије ''Вук Караџић'' Лозница
својим дугогодишњим радом и залагањем бројне генерације оплеменио је знањем и
духовношћу, посебно истичући јадарски крај и његов значај кроз историју. Пожртвован,
не штедећи себе, увек спреман да помогне, омиљен је професор ученика ове школе.
Промотер је и организатор бројних културно-историјских манифестација у школи и граду.
6. УЧЕНИЦИ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЛОЗНИЦИ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА
ДЕКОРАТЕРИ ЗИДНИХ ПОВРШИНА
својим радом, великом вољом и залагањем у оквиру практичне наставе, окречили
су свих 15 учионица и офарбали столарију своје школе, чиме су допринели уштеди буџета
града. У сарадњи са Канцеларијом за младе Градске управе, дали су велики допринос
уклањању ружних графита са јавних површина а и пример младима.
7. ЗВОНКО ПЕТРОВИЋ из Лознице
оснивач и председник Удружења бубрежних болесника и инвалида на кућној нези –
''Реналис'', главни и одговорни уредник часописа ''Реналис'', организатор бројних
спортско-образовних манифестација, образовних програма рехабилирације. У циљу
едукације болесника учинио је много на побљшању њиховог стања и враћању нормалном
начину живота.
8. НЕНАД БОРОВЧАНИН, спортиста из Лознице
истакнуто име у свету професионалног бокса. Добитник је многих признања како у
спорту тако и као промотер младих, пружајући помоћ и другим спортовима. Једно од тих
признања је ''амбасадор спорта'' у Републици Српској.

Ова Одлука биће објављена у ''Службеном листу Града Лознице''.
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