
Поводом Дана државности, Александар Вучић одликовао 15 заслужних личности и седам институција
среда, 14 фебруар 2018 17:23

Председник Србије Александар Вучић уручио је, поводом Сретења - Дана државности,
одликовања заслужним појединцима и установама наводећи да истицањем заслужних,
Србија прославља себе и своју будућност.

  

  

Вучић је на свечаности у Председништву Србије казао да су лауреати, међу којима је
седам установа и 15 појединаца, показали да умеју да "буду ту за све око себе, да трпе и
да воле, да дају, помажу и марљиво раде".

  

"Србија сутра слави велики и важан дан, одајући почаст прецима и показујући деци
колико је вредно живети за њу. Истицањем заслужних показујемо свима прави пут и
градимо систем вредности коме тежимо", рекао је Вучић.
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Орденом Карађорђеве звезде првог степена председник Србије одликовао је
Универзитет у Београду, а Сретењским орденом првог степена београдско Народно
позориште.

  

Центру за породични смештај и усвојење "Милошевац" припао је Сретењски орден првог
степена а ансамблу народних игара и песама Србије "Коло", Орден Карађорђеве звезде
другог степена.

  

Сретењским орденом другог степена одликовани су Музеј Војводине у Новом Саду и
Геолошки завод Србије, док су Савез удружења бораца народноослободилачког рата
Србије (1941-1945 и 1999) - СУБНОР Србије и Савез инжењера и техничара Србије,
одликовани Сретењским орденом трећег степена.

  

Доскорашњем директору Управе за извршење кривичних санкција Милану Стевовићу
председник Србије уручио је Орден заслуга за одбрану и безбедност трећег степена док
је вајарима Светомиру Арсићу Басари и Миодрагу Живковићу доделио златне медаље за
заслуге у културним делатностима.

  
  

„Доделом одликовања заслужним појединцима и институцијама, поводом Дана
државности, Србија- славећи лауреате, прославља себе и своју будућност. Истицањем
појединаца показујемо прави пут и правимо систем вредности којем тежимо. Хвала у име
Србије и грађана.„ pic.twitter.com/Y3S4iAD25N

  — Александар Вучић (@predsednikrs) February 14, 2018    

Златном медаљом за заслуге у културним делатностима одликовани су и глумци Рада
Ђуричин и Марко Николић, професор Дејан Илић награђен је истим орденом за изузетне
заслуге у научно-истраживачкој области и предзетништву док је новинар Миомир
Филиповић одликован сребрном медаљом за заслуге у области новинарства.

  

Катарина Дешић и Бранка Филиповић одликоване су златном медаљом за заслуге у
области хранитељства док је сребрна медаља припале сликарима Јану Бачуру и
Предрагу Луковићу за заслуге у области сликарства.
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Златном медаљом за храброст "Милош Обилић" за дело личног херојства, постхумно је
одликован жандарм Милан Вујовић који је погинуо 2003. године при експлозији
противтенковске мине у близини Бујановца.

  

Постхумно су златном медаљом за заслуге у културним делатностима одликовани и
композитор Миливоје Мића Марковић и певач Предраг Цуне Гојковић.

  

Указом председника Србије, Орденом српске заставе трећег степена за нарочите
заслуге у јавним и културним делатностима, посебно у јачању сарадње Србије и
Немачке, одликована је професорка Габријела Шуберт, а златном медаљом за заслуге
шведски професор Шел Магнусон и Хорхе Каћинеро из Шпаније.

  

У име лаурета, захвалност је изразио ректор Универзитета у Београду Владимир
Бумбаширевић који је оценио да су данас награђени сви који су својим радом допринелу
напретку друштва.

  

"За све нас, ова признања имају посебан значај али и обавезују на нова прегнућа. Драго
нам је што је препознат општедруштвени значај нашег рада", казао је Бумбаширевић док
је лауреат Марко Николић изразио захвалност свима који су добитницима признања
помогли да дођу до својих резултата.

  

(Бета)
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