На основу члана 15. Одлуке о јавним признањима (''Сл.лист града Лознице'', број
3/09) Комисија за доделу јавних признања Града Лозницe на седници одржаној
01.06.2011.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 следећа јавна
признања.
ДОБИТНИК П О В Е ЉЕ

ЈЕ

''GOLDEN LADY COMPANY''
за допринос у целокупном привредном развоју града Лознице у периоду од 2008.
године до данас. Ова италијанска компанија је позната као велики извозник који 95
процента своје укупне производње пласира на инострана тржишта. Предузеће Golden
Lady тренутно запошљава око 900 радника у својој фабрици у Лозници, а у 2011. години
започело је и нову инвестицију такође на територији нашег града, која ће допринети
отварању нових радних места за наше суграђане.
ДОБИТНИЦИ П Л А К Е ТЕ

СУ :

''DIV-CHABROS'' ДРВНА ИНДУСТРИЈА Д.О.О. Лозница
истакнуто име у снабдевању дрветом и фурниром и један од водећих снабдевача
целокупног подручја Средњег истока. Тренутно запошљава 160 радника а у прошлој
години остварени износ извоза био је 5 милиона евра. Ова компанија има изузетан значај
за економски развој града Лознице и велику улогу у креирању повољног пословног
окружења.
1.

2.
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ''КИКА'' Д.О.О.
Лозница
основано је 1998. године и бави се производњом чарапа за децу и одрасле. Преко 35
радника овог предузећа обезбеђује висок квалитет производа велике палете боја, са
обиљем маштовитих мотива који су допринели стварању бренда Кика чарапа у земљи и
иностранству. Заједно са другим предузећима из области текстилне индустрије ово
предузеће учинило је да град Лозница буде препознатљив по овој делатности.
3.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА ''ВУК КАРАЏИЋ'' Лозница

са пет првих и једном трећом наградом на 55. Фестивалу музичких школа Србије
одржаном 10. маја ове године у Књажевцу ова школе постигла је највећи успех од свог
оснивања 1954. године. Ученици и наставници музичке школе на најбољи начин
репрезентују свој град на свим такмичењима и манифестацијама на којима учествују
широм земље и иностранства.

БРАНИСЛАВА ИЛИЋ, глумица КУД Караџић , Лозница
дугогодишњим успешним наступима у Лозници и бројним гостовањима у
градовима широм Србије али и иностранству, постала је синоним позоришног аметеризма.
Представе у којима је играла много пута су награђиване не регионалним, републичким и
иностраним фестивалима. Њен чисти сценски говор и вештина казивања поезије посебно
су запажени. Омиљена међу колегама и посвећена раду са младим глумцима и
рецитаторима.
4.

НЕВЕНКА СИМИЋ, учитељица из Лознице
већ 20. година посвећена је волонтерском раду. Награђивана за допринос и
остваривање задатака Црвеног Крста, за развој гљиварства у Србији и едукацију грађана,
као и за залагање у бројним другим областима друштвеног живота. Посебно активна у
раду Гљиварског друштва ''Бања Ковиљача'' у оквиру којег учествује у успостављању
''Гљиваријаде'', већ традиционалног такмичења гљиварских друштава из региона.
.
5.

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