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Градско веће, на основу члана 46. тачка 1.  а у вези члана 66. став 5. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' бр.129/07), члана 38. тачка 1. Статута 
града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 18/08 и 10/09), члана 2. тачка 1. 
Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 22/08 и 15/09) и члана 30. став 
7. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'' бр.22/09–пречишћен 
текст),  на  седници  одржаној  данa  1. априла 2011.године, донело је   

 
З А К Љ У Ч А К 

о утврђивању Предлога одлуке о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – 
ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ за 2010. годину др Драгану Челиковићу, за област спорта  

 
 I  Утврђује се Предлог одлуке о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – 
ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ за 2010. годину др Драгану Челиковићу, за област спорта. 
 
  II   Упућује се Предлог  одлуке   о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – 
ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ за 2010. годину др Драгану Челиковићу, за област спорта,  
Скупштини града на разматрање и одлучивање.  
 
      III За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се 
Весна Ђорић Ђуровић, председник Одбора за обележавање празника, јубилеја и доделу 
признања. 
 

Град Крагујевац 
Градско веће 

Број: 17-19/11-V 
У Крагујевцу,  1. априла 2011.године 

 
                        Председник,  
                         Верољуб Стевановић,с.р. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о додели 
ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ НАГРАДЕ за 2010. годину др 
Драгану Челиковићу, за област спорта (у даљем тексту: Закључак) садржан је у одредбама 
члана 46. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије''  бр. 129/07),  члана 38.  тачка 1.  Статута  града  Крагујевца (''Службени 
лист града Крагујевца'' бр.18/08 и 10/09), члана 2. тачка 1. Одлуке о Градском већу (''Службени 
лист града Крагујевца'' бр. 22/08 и 15/09) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа 
(''Службени лист града Крагујевца'' бр. 22/09 – пречишћен текст), којима је утврђено да је 
Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком 
одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених  предлога, односно нацрта 
aката.  
          Разлог за доношење овог закључка процедуралног је карактера и основ је за упућивање 
Предлога  одлуке о додели ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – ЂУРЂЕВДАНСКЕ 
НАГРАДЕ за 2010. годину др Драгану Челиковићу, за област спорта, Скупштини града на 
разматрање и одлучивање. 
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          Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. тачка 42. Статута града Крагујевца (''Службени 
лист града Крагујевца'' бр.18/08 и 10/09) и члана 29. Одлуке о признањима града Крагујевца (''Службени 
лист града Крагујевца'' бр. 8/05), на седници одржаној  _______     2011. године донела је  

 
О Д Л У К У 
o додели 

 ГОДИШЊE НАГРАДE ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКE НАГРАДE 
 за 2010. годину 

 
I 

            ГОДИШЊA НАГРАДA ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКA НАГРАДA у области спорта, 
додељује се др Драгану Челиковићу, за освајање врха Монт Еверест. 

 
II 

          Награду из става I ове Одлуке уручиће Градоначелник, на свечаној седници Скупштине града 
Крагујевца, која ће се одржати 6. маја 2011. године. 

III 
         Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
Број:__________ 

У Крагујевцу__________2011.године 
                                                                                             ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                            Саша Миленић 

О б р а з л о ж е њ е 
          Правни основ за доношење Одлуке о додели ГОДИШЊE НАГРАДE ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - 
ЂУРЂЕВДАНСКE НАГРАДE ЗА 2010. ГОДИНУ (у даљем тексту: Одлука), садржан је у одредбама члана 22. тачка 
42. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 18/08 и 10/09) и члана 29. Одлуке о 
признањима града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 8/05), којима је утврђено да Скупштина 
града одлучује о додели јавних признања. 

Разлог за доношење ове Одлуке садржан је у жељи а и у обавези Града, да вреднује и награди 
достигнућа појединаца која су дала значајан допринос афирмацији града Крагујевца у земљи и иностранству. 

Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, у складу са Одлуком о признањима града 
Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 8/05) дана 27.01.2011. године, објавио је у листовима недељне 
новине ''Крагујевачке''  и ''Вечерње новости'', јавни позив за достављање предлога за доделу ГОДИШЊE 
НАГРАДE ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКE НАГРАДE ЗА 2010. ГОДИНУ.Упућеном позиву одазвао се већи 
број предлагача, који су доставили  27 предлога за доделу  ГОДИШЊE НАГРАДE ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - 
ЂУРЂЕВДАНСКE НАГРАДE ЗА 2010. ГОДИНУ. 

По окончаном поступку предлагања, Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, након  
разматрања  пристиглих предлога : 

- није прихватио 2 предлога, јер су били неблаговремени, односно поднети су после рока предвиђеног 
Одлуком о признањима града Крагујевца и јавном позиву за достављање предлога за доделу ГОДИШЊE 
НАГРАДE ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКE НАГРАДE ЗА 2010. ГОДИНУ 

- утврдио је, од благовремених и потпуних предлога, листу кандидата за доделу Годишње награде града 
Крагујевца – Ђурђевданске награде за 2010. годину, Одлуком број:17-1/11–I/02 од 08.03.2011. године и  исту 
упутио Градоначелнику, са захтевом за формирање стручне Комисије за оцену предлога кандидата за доделу  
ГОДИШЊE НАГРАДE ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКE НАГРАДE ЗА 2010. ГОДИНУ (у даљем тексту : 
Комисија).  

За област спорта достављено је 3 предлога и то : 
- Клуб америчког фудбала ''WILD BOARS'' Крагујевац предложио је  Александра Ристића за освајање 

првог места у шампионату Националне лиге Србије у америчком фудбалу 
           -   еколошки клуб ''Гора'' Крагујевац и Ксенија Петровић предложили су др Драгана Челиковића за освајање 
врха Монт Еверест 
           -   СД ''Раднички'' Крагујевац и Карате федерација Србије предложили су  Радивоја Радосављевића за 
организацију 20. Сениорског првенства света у каратеу 
          Комисија се, након стручне оцене пристиглих предлога, у Мишљењу број:                                17-3/11-II од 
24.03.2011. године, изјаснила да је у области спорта најбољи предлог  еколошког клуба ''Гора'' Крагујевац и 
Ксеније Петровић, који су предложили др Драгана Челиковића за освајање врха Монт Еверест. 
          Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, уважавајући  мишљење Комисије, на 
седници одржаној 30.03.2011.године, утврдио је предлог Одлуке о додели ГОДИШЊE НАГРАДE ГРАДА 
КРАГУЈЕВЦА - ЂУРЂЕВДАНСКE НАГРАДE ЗА 2010. ГОДИНУ  др Драгану Челиковићу, у области спорта. 
          Др Драган Челиковић, специјалиста интерне медицине, први је Крагујевчанин који се маја 2010. године 
попео на врх света, Монт Еверест (8848 м) и на тај  начин се уврстио у ред великана крагујевачког спорта. 
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