
          Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, на основу члана 
49. став 3 тачка 11. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града 
Крагујевца" број 24/14 – пречишћен текст) и члана 15. став 1 Одлуке о сталним радним 
телима Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца'' број 19/08, 
29/20 и 25/21), на седници одржаној 17.03.2023. године, донео је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
O 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 од 1.јануара 2022. године до 31.децембра 2022. 
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.Саша Вујић Вуја, за 40 година рада и постојања панк групе КБО, кога су 
предложили ПД Радио телевизаја Крагујевац и Дом омладине Крагујевац. 
          2.Слободан Ћировић, за роман “Разговори код инспектора  и приче о ђаволу”, 
кога су предложили Народна библиотека “Вук Караџић” Крагујевац, Центар за културу 
и библиотека Кнић, Александар Лаковић и Братислав Милановић. 
          3.Светoмир Маџаревић, за монографску публикацију “Часопис „Ловац” весник 
ловачке штампе у Србији”, кога је предложило Удружење књижевника Србије 
Књижевна заједница Крагујевац. 
          4.Дејан Петровић, за освојену прву награду на 17. Изложби позоришних 
плаката и графичког обликовања у оквиру 67. Стеријиног позорја, кога су предложили 
Милош Јуришић, Катарина Бабић, Маријана Станковић, Јелена Стојановић Патрногић, 
Ненад Ристовић, Никола Говедарица и Синиша Којић. 
          5.Петар Тодоровић, за роман “Откуцаји дуге”, кога је предложила Мира 
Радовић.  
                
          У ОБЛАСТИ НАУКЕ 
          1.Катарина Лековић и Вељко Лековић, за историјску монографију “Крагујевац 
између два светска рата, књига 2, Културно – друштвене прилике у Крагујевцу:1918-
1941” и чланак “Конзервација и рестаурација”, који су приказани у научном и стручном 
часопису Анали, које је предложило Друштво историчара Шумадије Крагујевац. 
          2.Др Валентина Опанчина, за научни рад “Case 310” објављен у научном и 
стручном часопису “Radiology” и освојену награду Европског удружења 
неурорадиолога и Европске школе радиологије, коју је предложиоло Удружење Добра 
студентска организација. 
          
           У ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЕ 
           1.Апотекарска установа Крагујевац, за унапређење услуга у својим објектима 
и комплетне здравствене заштите у 2022. години, коју су предложили Никола Нешић, 



Проф. др Оливера Николић, Боривоје Радић, Миољуб Стевановић, Ненад 
Живадиновић, Милош Срејовић, Драгомир Лазаревић, Немања Павловић, Јасна 
Вељановић и Марко Бараћ. 
 
           У ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА 
           1.Душан Спасојевић, за учествовање у изради пројеката мостовских 
конструкција на пројектима “Моравски коридор” и “Обилазница града Крагујевца”, кога 
је предложила Невена Спасојевић.  
          
            У ОБЛАСТИ НОВИНАРСТВА 
            1.Удружење ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ, за креативан допринос уређивању 
истоименог портала и сајта “Екологија Крагујевац”, које су предложили предшколска 
установа “Врабац” Крагујевац, доц. Др Снежана Бранковић, Др. Драган Васиљевић, 
Невенка Богдановић, Виолета Јовичинац Петровић, Миодраг Стоиловић, Бранко 
Вучковић, Нина Недељковић, Златија Лабовић, Ана Брзаковић, Зоран Петровић, 
Небојша Радосављевић Раус и Жељко Малишић. 
 
            У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 
            1.Катарина Јевремовић и Милица Вујсић,  за постигнуте резултате  у 
васпитно – образовном раду у 2022. години,у области образовања, које су 
предложили о.ш. Драгиша Михаиловић Крагујевац, Установа Студентски културни 
центар Крагујевац и већи број физичких лица, родитеља ученика о.ш. Драгиша 
Михаиловић Крагујевац. 
            2.Основна школа Прота Стеван Поповић, за формирање јединствене 
слободне ваннаставне активности „Наслеђе мога краја”, коју су предложили Завичајно 
удружење Чумићани Чумић, Црквена општина Чумићка, Савет месне заједнице Чумић, 
Завичајно удружење “Михаило Петровић” Влакча и Удружење “Орлово гнездо” Влакча.  
            3.Предшколска установа “Врабац”, за постигнуте резултате у васпитно – 
образовном раду и развоју школства у Крагујевцу, реализацију више пројеката за децу 
предшколског и основног узраста, реализацију међународног “Еразмус +” пројекта 
“Вртић под крошњама – развој шумске педагогије” и реализацију других пројеката у 
2022. години, коју су предложили Дејан Милошевић, Славица Марковић  и други. 
            4.Славица Ђорђевић, за постигнуте резултате у васпитно – образовном и 
инструктивном раду у 2022. години, коју је предложила Славица Ђорђевић. 
           
             У ОБЛАСТИ СПОРТА 
             1.Миодраг Савић, за постигнуте резулате у тренерском раду у спортском 
плесу у оквиру Плесног клуба Fiesta, као и за лично ангажовање и допринос 
афирмацији спорта у 2022. години, кога је предложила Марија Јовановић. 
             2.Теодора Вукојевић, за освојене златне медаље у јуниорској и сениорској 
категорији у финалу Купа Србије у дисциплини стандардна ваздушна пушка и 
малокалибарска пушка, освојене златне медаље у јуниорској и сениорској категорији 
на првенству Србије у категорији и дисциплини микс пар обе категорије, освојену 
бронзану медаљу на Светском купу у Египту у категорији стандардна ваздушна пушка 
микс пар у сениорској категорији и освојено 6. место појединачно на истом купу, 
освојену сребрну медаљу у сениорској конкуренцији на Медитеранским играма у 
Алжиру у категорији стандардна ваздушна пушка и освојену златну медаљу на 
Европском првенству у Норвешкој у сениорској конкуренцији у категорији стандардна 
ваздушна пушка, коју су предложили Јована Ђурић, Срђан Миливојевић, Небојша 
Батавељић и други већи број физичкох лица.    
             3.Срђан Ристић, за оборен Гинисов рекорд 25 барпија у што краћем времену, 
склекови са оптерећењем за 1 минут и склекови за 60 минута, освојену титулу 



Балканског шампиона у фитнес челенџу и организацију Вечери Гинисових рекорда, 
кога је предложио Слађан Ракић. 
 
             У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ 
             1.Милан Стојадиновић, носилац пољопривредног газинства, за допринос у 
развоју пољопривреде у 2022. години, кога је предложио Народни покрет “Волом село 
своје”. 
 
             У ОБЛАСТИ ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА 
             1.Саша Алемпијевић, за организацију већег броја хуманитарних акција у 
2022. години, кога су прегложили Бранко Балашајић, Јасна Сретковић, Сузана 
Јовановић, Миломир Николић, Драган Рашковић, Владета Перовић, Никола Милетић, 
Војислав Јовић, Љиљана Богићевић, Марина Ђорђевић, Весна Радовановић и 
Немања Николић. 
             2.Данијела Нешовић, за организацију и реализацију хуманитарних акција за 
помоћ деци са аутизмом у 2022. години, коју су предложили Михаило Кречковић, 
Удружење за помоћ особама са аутизмом Крагујевац и Савез удружења Србије за 
помоћ особама са аутизмом Београд. 
             3.Татјана Маринковић, за организацију и реализацију већег броја 
хуманитарних акција у 2022. години, у сарадњи са Добровољним удружењем ”Коло 
српских сестара – Крагујевац”, коју су предложили Црвени крст Крагујевац, ПД Радио – 
телевизија Крагујевац, Градска туристичка организација Каргујевац, Школа са домом 
за ученике са оштећеним слухом Крагујебвац, Удружење за помоћ особама са 
Дауновим синдромом, Удружење за подршку особа са инвалидитетом Егал 
Крагујевац, Центар за неговање традиционалне културе Абрашевић Крагујевац, о.ш 
Мома Станојловић Крагујевац, Центар за социјални рад Солидарност Крагујевац, 
Установа Дом омладине Крагујевац и протојереј Срећко Зечевић. 
             4.Петар Тодоровић, за организацију и финансирање хуманитарне акције 
поделе новододишњих пакетића деци самохраних родитеља и родитеља слабог 
имовног стања, у сарадњи са недељним новинама “Крагујевачке“, кога је предложила 
Мира Радовић.  
                          
                                                            члан 3. 
             Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Крагујевца". 
 
 
 

Скупштина града Крагујевца 
Одбор за обележавање празника, 

јубилеја и доделу признања 
Број:17-4/2023-I/01  

Датум:17.03.2023. године 
Крагујевац 

                                                                                         
 
 
                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  
                                                           Проф. др Анђелка Стојковић Анђелковић с.р. 
    
               
        
 
 


