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Korrazcraja sa o6erexaBarbe npa3Hr4Ka lr AoAeJry rrprr3Harba, Ha ocHoBy \s:rlla 92.
llocrosnxxa o pa.Ay Crcyuurruue (,,Cn. nr{cr rpaAa rlauxa" 6poj l9ll9 -npeunmhen rcxcr)
Ha ceAHr{qr o4pNaHoj 25. Hoserv{6pa 2021. roArrHe, yrrp4una je:

1. Ilpe4.nor oAJryKe o AoAeJrIr fleqe*rdapcKe HarpaAe rpaAa sa202l. roArrrry

2. Ilpe4nor oAJryKe o AoAeJrr{ HarpaAe rpaAa rla.rrca

3a rsnecruorla Ha ceAHI,Iqu Crynruruue o4pefena je Jacuuna flerronuh, [peAceAHr.rK
Kolrzcraj e sa o6erexasalre rpa3H una h.{oAeny [pr{3HarLa.
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1.Предлог одлуке о додели Децембарске награде града  за 2021. годину 
 

  

Комисија за обележавање празника и доделу признања, након разматрања 

поднетих предлога, одлучила је да предложи Скупштини града Чачка да, на основу 

члана 54. став 1. тачка 28.  Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број  6/19) и 

члана 4. став 1. Одлуке о наградама и признањима града Чачка («Сл. лист града Чачка» 

број 19/2013 и 19/2017), донесе  

 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

I 

 

 Добитници Децембарске награде града за 2021. годину су:  

 

(1) ДР МИХАИЛО ЛУКОВИЋ, руководилац Радног тима за праћење 

ширења корона вируса на територији града Чачка 

(2) ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК  

(3)  НЕШО ПУЗИЋ – ТРЋО, спортски радник 

 

II 

 

 Децембарска награда града додељује се на свечаној седници Скупштине града 

која се одржава  18.  децембра 2021. године.  

 

III 

 

 Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

(1)ДР МИХАИЛО ЛУКОВИЋ, руководилац Радног тима за праћење 

ширења корона вируса на територији града Чачка, рођен је 13. новембра 1951. 

године у Ивањици. Основну школу завршио је у Трнави код Чачка, а након тога 

Гимназију у Чачку. Дипломирао је на Медицинском факултету у Београду, где је 

завршио и специјализацију из инфективних болести, а затим и специјализацију из 

епидемиологије. Одмах након завршеног факултета 1976. године, запослио се у Хитној 

помоћи, где је радио до 1980. године, када прелази на Инфективно одељење Болнице у 

Чачку. Крајем 1984. године, прелази у Завод за јавно здравље, где остаје до 1992. 

године, када отвара приватну ординацију у којој и данас ради. Филозофски факулетет у 

Београду, Одсек за филозофију завршио је 2014. године. Радећи на пословима 

инфектолога, а касније и епидемилога узимао је учешће у многим истраживачким 

радовима. Током рада на Инфективном одељењу и епидемилогији радио је на 
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сузбијању око петнаестак, мањих или већих епидемија. Крајем 80-тих година, као 

коаутор са проф. др Драгутином Михаиловићем, учествовао је у изради четири 

програма за аутоматску обраду података: примус (заразне болести), НЕОС 

(вакцинација), затим програм за обраду података о малигним болестима и ЕОС 

(елементи опште статистике), на основу чега су сврстани у пионире аутоматске обраде 

података из епидемиологије. Аутор је, и коаутор, више радова објављених у домаћим и 

страним стручним часописима. Као спортски лекар радио је скоро тридесет година и 

обавио више хиљада спортских прегледа. Од првог дана појаве епидемије изазване 

корона вирусом др Луковић је на несебичан и хуман начин своје знање и стечено 

искуство из области медицине ставио на располагање грађанима града Чачка. Као 

руководилац Радног тима за праћење ширења корона вируса, координира радом свих 

субјеката у ланцу заштите становништва, представља спону између органа локалне 

самоуправе, здравствених институција, удружења грађана... Показао је изузетан 

професионализам, посвећеност и пожртвованост, предлагао је епидемиолошке мере и 

учествовао у организацији спровођења мера што је допринело значајном сузбијању 

корона вируса на територији града Чачка. 

 

(2)ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК, ове године навршава 60 година рада у 

служби грађана града Чачка. Ово предузеће континуирано и квалитетно пружа услуге, 

у оквиру поверених делатности, поштујући принципе очувања заштите животне 

средине и економске одрживости. Сталним подизањем квалитета услуга и домаћинским 

пословањем унапређује  живот у локалној заједници. Увођењем савремених система за 

одлагање, транспорт и депоновање смећа, постављањем подземних контејнера и 

рециклажних платоа, уводи се најсавременији вид организације и управљања отпадом. 

Инсистирање на еколошким принципима  град Чачак приближава друштвима која 

константно подижу свест о очувању животне средине. Изузетан напор се улаже на 

одржавању хигијене јавних пешачких и саобраћајних површина, на задовољство 

становника и многобројних посетилаца града. Рад зелене пијаце у центру града и микро 

пијаце у Љубићу организује се уз поштовање стандарда рада за ову област. Такође, 

организован је рад робне, кванташке и сточне пијаце у Љубићу где се остварује 

повезивање житеља града и села кроз остварени промет роба и услуга. Формирањем 

радне јединице Зоохигијена проширена је делатност овог предузећа,  а у циљу смањења 

популације напуштених паса и мачака, промовисања одговорног власништва и  

добробити власничких и невласничких паса и мачака. Поред редовних послова ЈКП 

„Комуналац“ активно учествује у организацији међународних и домаћих спортских 

такмичења и културних догађаја. 

 

НЕШО ПУЗИЋ – ТРЋО, спортски радник, рођен је 22. маја 1956. године, у 

селу Премећи. За његову спортску каријеру посебно је занимљиво да није, попут 

многих, везана за само један спорт. У раној младости активно се бавио гимнастиком, а  

од 1975. рукометом, прво у РК „Младост“ из Атенице, а након тога у РК „Борац“. Из 

љубави према кошарци 1980. године постао је кошаркашки судија, стекавши звање 

савезног судије. Био је учесник Европског такмичења Игре без граница које су одржане 

у Паризу 1982. године. На месту руководиоца Спортско рекреативног центра 

„Слобода“ је од 1995. године, дајући велики допринос успесима ФК „Слобода“. Један је 

од оснивача ФК  „Премећа“, где се залагао за развијање спорта на сеоском подручју и 

утицао на остале сеоске месне заједнице да организују спортска такмичења. Због 

велике љубави према тенису, напустио је судијску каријеру и играо за први тим 

Тениског клуба „Борац“, а 1991. године је основао Тениски клуб „Слобода“.  
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Организовао је школу тениса за млађе категорије кроз коју је прошло много деце од 

којих су неки постали прваци државе и репрезентативци наше земље. Учестовао је у 

организацији више спортских такмичења. Захваљујући великом ентузијазму организује, 

већ 20 година, један од најпрестижнијих тениских турнира за млађе категорије у овом 

делу Европе. Оснивач је првог Независног синдиката у Чачку. Својим досадашњим 

радом допринео је развоју спорта поготову тениса, а преко синдикалног ангажовања и 

побољшању услова рада и права радника. 

 

 

2.Предлог одлуке о додели награде града  Чачка 
 

  

Комисија за обележавање празника и доделу признања, одлучила је да предложи 

Скупштини града Чачка да, на основу члана 54.  став 1. тачка 28. Статута града Чачка 

(«Сл. лист града Чачка» број  6/19),  донесе  

 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ  НАГРАДЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

I 

 

 Постхумно се награда града Чачка додељује:  

 

(1)  ДР СЛОБОДАНУ БЛАГОЈЕВИЋУ   

(2) МИЛОШУ ЛУКИЋУ, новинару 

 

II 

 

 Награда града додељује се на свечаној седници Скупштине града која се 

одржава  18.  децембра 2021. године.  

 

III 

 

 Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за обележавање празника и доделу признања, имајући у виду  

специфичну сиутацију због пандемије незапамћених размера, изазване  корона 

вирусом, предлаже Скупштини града Чачка да се за ову годину, постхумно  доделе  две 

награде града Чачка, нашим суграђанима који су, свако на свој начин обављајући свој 

позив, изгубили битку са корона вирусом. 

 

ДР СЛОБОДАН БЛАГОЈЕВИЋ  рођен је 9. маја 1979. године, у Чачку. 

Основну школу и Гимназију завршио је у Чачку, а Медицински факултет и 

специјализацију у Београду. Након положеног специјалистичког испита, 2013. године, 

започео је рад у Ургентно-пријемној служби Болнице у Чачку. Од првог дана је био 
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oAroBopaH, BpeAaH Ia je4nou pe.dy, yrraeo je ca HapoAoM. O:rnapameM rrpr{Bperrleue 6oluuqe
,,frrana xalra", nuje 6uno Ar.rneMe Aa je on raj xojn he naj6ore pyroBoAurr paAoM Te
ycraHoBe. flpuxnatuo je 6es ABoyMJBerLa.I4z rpunpeMeHe 6onnuqe orraruao je ua reqerbe.
l4zry6uoje 6ztxy, a mera je uzry6uta rberoBa nopoAr.rqa, upujareru, po46r.rua, KoJrere...

MI'IJIOIII JIyKI4h pofen je 14. orro6pa 1985. roaune, y gauxy, rA€ je sanpmuo
ocHoBrly r cpeArby IIIKoJIy. ,{unnolr.rupao je nonuHapcrBo. Honuuapcry rapujepy sauoueo je
Ha reJIeBI'I3uju,,luaxctt1a32", a 3arI,IM oAna3r.r y Beorpa4 r.r Kao HoBr,rHap areuqnje (DoHet
I'I3BeIIrraBao je ras cKopo cBI4x eBporlcKr.rx rr cBercKt4x [pecroHrrrla. flo rroBparKy y r{auarc

ocHI{Ba HoBI4HcKy areuqnjy MHA r4e je 6zo rnansr{ r.r oAroBopHr4 ypeAnrar<. Easuo ce
Ia3BellrraBalbeu o uajnaxuzjurra 4oralajuua y gaury ) aJrvr u qrrraBoM oKpyry. Y npnorvt
ranacy eull4errauje KopoHa Bupyca, 2020. roAr{He cBaKoAHeBuo je r.r3BemraBao HaKoH
ceAHI,Iqa PaAnor rkrMa 3a upaherre mupema KopoHa Brrpyca. llusopnaaqraje roje je ou
rlJlacl4pao 6urre cy areuqujcxrE 6pae ra rarrHe, jaure, o6jexrnnne u xpajrre rpolpecuona-uue.
Buo je rrcy3eraH qoBeK, BpxyHcKI{ npo$ecraouaJrarl, cBecrpau r.r uocseheu HoBr{HapcrBy, a
rberoB rrpepaHr.r o4nasax je orpoMaH ry6rzrar 3a cpncro HoBruapcrBo.

npa3Hr{Ka


