
          Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, на основу члана 49. 
став 3 тачка 11 Пословника Скупштине града Крагујевца (''Службени лист града 
Крагујевца'' бр. 24/14 – пречишћен текст), члана 15. став 1 Одлуке о сталним радним 
телима Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 19/08 и 29/20) 
и члана 25. Одлуке о признањима града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" 
бр. 18/14 – пречишћен текст и 11/18), на седници одржаној 19.03.2021. године, донео је 

О  Д  Л  У  К  У 
О 

 УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ  КАНДИДАТА ПРЕДЛОЖЕНИХ  ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ 
НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ 

Члан 1. 
          Овом Одлуком утврђује се листа кандидата предложених за доделу ГОДИШЊЕ 
НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ, за достигнуће које је 
постало доступно јавности у периоду 01.01.2020. године - 31.12.2020. године.  

    Листа кандидата утврђена је по областима и садржи: 
  - име и презиме кандидата, односно групе аутора или назив правног лица 

   - назив дела, односно резултате рада кандидата 
   - назив предлагача кандидата 

Члан 2. 
          Утврђује се листа кандидата предложених за доделу ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ 
ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ: 

У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ:  
1. др Верољуб С. Трифуновић, за књигу ‘’Време кризе’’, кога је предложило

Удружење ‘’Крагујевац наш град’’ за пету у циклусу књига поменутог кандидата, а који 
прати изградњу  Крагујевца. 

2. Јован Гајић, за дечији роман на енглеском језику ‘’Grandma’s Stories’’ коју је
објавила у E-издању позната британска издавачка кућа ‘’Olympia Publishers’’ из Лондона 
јуна 2020. године, а предложили су га  Драган Батавељић, Мићић Перка, Милутин 
Трифуновић, Стојановић Милош, Сузана Миловановић и Мићић Бојан. 

3. Удружење писаца Крагујевац, за ‘’Ђурђевданско састајање’’ - зборник радова
учесника трећих ђурђевданских књижевних сусрета у оквиру сајма књига и графике 
одражаних маја месеца 2019. године у Крагујевцу, а која је изашла из штампе 2020. 
године. Зборник је приредио Раденко Бјелановић, рецезенти су познати књижевници и 
књижевни критичари, а подносиоци предлога су Центар за неговање традиционалне 
културе ‘’Абрашевић’’ Крагујевац, СУБНОР Крагујевац, Народна библиотека ‘’Вук 
Караџић’’ Крагујевац и Установа културе ‘’Кораци’’ Крагујевац. 

4. Зоран Петровић, Павле Окиљевић, Слободан Лазаревић, Биљана Дивац,
Славољуб Ристић, Нада Ковачић и др Немања Лазаревић, као чланови редакцијског 
одбора за колективни монолог матураната ’68 крагујевачке Гимназије под називом 
‘’Храна за снове’’ публикован 2020. године, а на предлог др Александре Јанковић. 

5. Небојша Радосављевић Раус и Зоран Петровић, ауторе фотомонографије
под називом ‘’1999’’ која је у 2020. години постала доступна јавности у издању Установе 
културе ‘’Кораци’’ , које је предложило Удружење ‘’Први Први на скали’’. 

6. Ненад Ристовић, за изузетан допринос култури у 2020. години у виду
организације и реализације 02. Међународног бијенала уметности ‘’АРТиЈА’’, који је 



одржан у периоду од 07. новембра до 7. децембра 2020. године. Предлагачи су Спомен 
парк  ‘’Крагујевачки октобар’’ Крагујевац, редовни професори Факултета уметности у 
Нишу Перица Донков и Срђан Марковић; Факултета ликовних уметности у Београду 
Димитрије Пецић и Гордан Николић; Академије уметности из Новог Сада Душан 
Тодоровић и Томислав Тодоровић; Филолошко-уметничког факултета из Крагујевца 
Бојан Оташевић и Владимир Ранковић; редовни професор у пензији Академије ликовних 
умјетности из Требиња, Момир Кнежевић, као и редовни професор Факултета уметности 
Приштина-Звечан, Жарко Вучковић. 

7. Маја Станковић, кустос историчар уметности у Кући Ђуре Јакшића, 
новоотворене галерије 2020. године. Осим што је зналачки поставила поставку 
приређену за отварање овог простора, она је  обезбедила и три оргинална сликарска 
рада Ђуре Јакшића и портрет Милоша Обреновића. Предлог су поднели Јелена 
Думбеловић, Лела Вујошевић, Проф. Мирјана Арсенијевић, Гордана Живановић, Проф. 
Маја Вуловић и други. 
           8. Удружење грађана ‘’Опера Нова Крагујевац’’, за премијерно извођење 
оперске представе Кристофа Вилибалда Глука ‘’Орфеј и Еуридика’’, чијим извођењем је 
промовисана и култура и град Крагујевац у изазовној 2020. години. на предлог Удружења 
грађана ‘’Крагујевачки оркестар’’ 
 
У ОБЛАСТИ НАУКЕ:   

1.Ненад Карамијалковић, за научну монографију ‘’Старо војничко гробље у 
крагујевачким Шумарицама’’ публиковану 2020. године у којој су изнета револуционарна  
научна открића значајна за град Крагујевац, на предлог Друштва историчара Србије.  

2.Игор Ђуровић, за монографију  из области архeомузокологије ‘’Порекло српских 
гусала,од праисторије до позног средњег века’’, публиковану 2020. године на предлог 
Народног музеја у Крагујевцу  . 

3. Проф. др Маја Анђелковић, за изузетна достигнућа у области филологије. 
Предложени кандидат је у 2020. години објавила два монографска дела - превод са 
српскословенског Савиног ‘’Житија Светог Симеона’’ која су штампана  у две књиге на  
три језика и научне радове којима су постављени нови стандарди у филолошко-
теолошким истраживањима, проучавањима српске културне баштине и 
итернационализацији научних резултата. Предлог је поднео Филолошко-уметнички 
факултет Универзитета у  Крагујевцу.   
 
У ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЕ: 

1. др Бора Евтов, посмртно, за изузетан допринос медицини током свог радног 
века, као и у 2020. години када је своју пожртвованост у послу показао у борби против 
заразне болести COVID 19 са којом смо се сви сусрели по први пут 2020. године, када је 
искусно и професионално спашавао животе пацијената од првог дана пандемије, а своју 
животну битку изгубио управо од последица инфекције овим вирусом. Др Бору Евтова је 
предложио Универзитетски Клинички Центар Крагујевац . 

 
У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА: 

1. Марија Андоновић Радојевић, за остварене изузетне резултате на 
такмичењима на републичком и међународном нивоу у 2020. години,  као ментор  у 
области коришћења информационих технологија, знања и вештина. Предлог је поднела 
Гордана Бигић. 
           2. Илија Витошевић, Петар Михајловић и Митар Арсовић, за изузетне 
резултате у области образовања, које су ови ученици постигли на такмичењу из 
географије на 6. Европској географској олимпијади (Egeo). Предлог је поднела Прве 
крагујевачка Гимназија. 
 



 
У ОБЛАСТИ СПОРТА: 
           1. Радивоје Радивојевић, коме је у 2020. години Одлуком Карате федерације 
Србије додељен почасни црни појас 5. дан за изузетан допринос који је дао за 53 године 
деловања у спорту, а на предлог Карате федерације Србије, Ловачког савеза Централне 
Србије, Бициклистичког клуба ‘’Раднички’’ Крагујевац и СЗТР Златаре ‘’Ђани’’ Крагујевац. 
           2. Горан Илић, за достигнућа у области бодибилдинга за 2020. годину, која се 
састоје у освојеним првим местима на Балканском и ‘’Дајмонд’’ купу и 3. месту на 
Светском првенству у Барселони.Предлог је поднеоло  удружење ‘’Први Први на скали‘’. 
 
          
У ОБЛАСТИ ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА: 

1. Николина Милићевић, ученица 3. разреда ОШ ‘’Мирко Јовановић’’ која је 
заједно са мајком организовала хуманитарне акције у виду базара за своје болесне 
суграђане којима је била неопходна новчана помоћ за лечење у 2020. години. Како би се 
што пре прикупила новчана средства Николина је продавала играчке, своје цртеже и 
колаче које је правила код куће са мајком и учествовала је на укупно 22 базара у 2020. 
години. Предлог су поднеле Маријана Карајовић, Анђела Миљојковић и Виолета Гашић. 
           2. Дом здравља и запослени у Дому здравља, за отварање прве COVID 19 
амбуланте у Србији 20. марта 2020. године, одличну организацију и функционисање у 
отежаним условима живота и рада, ризикујући свој живот и здравље континуирано 
пружајући здравствене услуге својим суграђанима у тада још непознатим ризицима ове 
светске пандемије. Предлагачи су Едис Дургутовић и Душко Чаировић. 
          3. Удружење ‘’Банка хране Крагујевац’’, за залагање и несебичан труд у помоћи 
најугроженијим грађанима за време трајања пандемије COVID 19 вируса, тако што је 
свакодневно достављала око 300 куваних оброка најугроженијим грађанима у месецу 
априлу и мају 2020. године, које су предложили Удружење ПОМОЋ КРАГУЈЕВЧАНКАМА. 
          4. Месна заједница Лепеница, са секретаром Горданом Јанковић Шкрбић, 
председницом Савета Нином Зорић Филиповић и чланом Савета Иваном Марковић и 
члановима Савета грађана МЗ Лепеница за хуманитарни подухват самоорганизације 
како би помогли грађанима преко 65 година старости којима је у том тренутку било 
ограничено кретање због мера прописаних за трајање COVID 19 вируса, а у виду 
услужне куповине  хране, лекова и осталих  потребних ствари. Предлог је поднео већи 
број лица која имају пребивалиште на територији ове месне заједнице.  
         5. Игор Јанковић, за испољену храброст, несебичност и пожртвованост приликом 
спашавања оца са двоје деце који је због здравствених проблема изгубио контролу над 
возилом и слетео у корито Лепенице 2. јуна 2020. године, а на предлог  Спортског клуба 
‘’Вашариште’’, Фудбалског клуба ‘’Јадран’’, Клуба екстремних спортова ‘’Крагујевац’’  и 
Параолимпијске академије ‘’Јуниор’’ из Крагујевца. 
          
У ДРУГИМ ОБЛАСТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД: 
           - област међународне сарадње 
           1. Проф. др Добрица Миловановић, који је 12. априла 2020. године од стране 
шпанске Краљевске академије наука за економију и финансије (Real academia de 
Ciencas Economicas y Financieras-RACEF) изабран за члана Барселона економске 
мреже. Захваљујући овом изузетном признању Управни одбор шпанске Краљевске 
академије наука донео је одлуку да се годишња конференција која се оджава у јуну 
месецу изван граница Шпаније , одржи управо у Крагујевцу у 2021. години што уједно 
представља и изузетан значај за град Крагујевац. Предлог је поднео двадесет један 
професор Факултета инжењерских наука  из Крагујевца.         

 
 



   Члан 3. 
          Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца". 

 Ову Одлуку објавити у недељним новинама ''Крагујевачке'' и дневном листу 
‘’Вечерње новости’’ најкасније  до  25. марта 2021. године, у року и на начин утврђен 
Одлуком о признањима града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 18/14 – 
пречишћен текст и 11/18). 
 
 

Скупштина града Крагујевца 
Одбор за обележавање празника, 

јубилеја и доделу признања 
Број: 017-1/21-I/01 

Датум:19.03.2021. године 
Крагујевац 

  
                                                                                        
 
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК,  
                                                                   Проф. др Анђелка Стојковић Анђелковић, с.р.   
  
 
 


