
Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-155/2018-III 

27. јун 2018. године  

Ч А Ч А К 

 

 

 На основу члана 121. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013, 

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 34. Правилника о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Чачку 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 1/2017 и 23/2017), а на предлог Стручне комисије за избор 

годишњих односно посебних програма у области спорта,  

               

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 27. јуна 2018.  године, донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим 

спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта 
  

 

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта 

следећим спортским организацијама: 

 

 

редни 

број 
Назив категорија спорт (савез) резултат 

 

износ 

 

1.  
Кајак клуб 

„Чачак“ Чачак 

Спортска 

организација 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- треће место на 

Првенству Србије у 

дисциплини спуст – 

спринт пионири 

- треће место на 

Првенству Србије у 

дисциплини спуст - 

пионири 

30.000,00 

2.  

Спортски клуб 

деце и омладине 

са посебним 

потребама 

„Морава“ Чачак 

Спортска 

организација 

Спорт особа са 

инвалидитетом 

(Специјална 

олимпијада) 

- прво место на 

Првенству Србије у 

одбојци мушкарци 

- друго место на 

Првенству Србије у 

одбојци жене 

- треће место на 

Првенству Србије у 

кошарци мушкарци 

105.000,00 

3.  
Атлетски клуб 

„Слобода“ Чачак 

 

Спортска 

организација 

Атлетика (Атлетски 

савез Србије) 

- прво место на екипном 

првенству Србије за 

млађе пионире у 

дисциплини крос 1500м 

40.000,00 

4.  
Рвачки клуб 

„Борац“ Чачак 

Спортска 

организација 

Рвање (Рвачки савез 

Србије) 

- друго место на 

Првенству Србије за 

жене у дисциплини 

слободан стил 

35.000,00 
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5.  

Клуб америчког 

фудбала „Čačak 

angel warriors“ 

Чачак 

Спортска 

организација 

Амерички фудбал 

(Српска асоцијација 

америчког фудбала) 

- прво место на 

Првенству Србије у 

дисциплини женски 

флег амерички фудбал 

40.000,00 

6.  
Спортски клуб 

«Гребићи» Чачак 

Спортска 

организација 

Спорт особа са 

инвалидитетом 

(Параолимпијски 

комитет Србије) 

- треће место на 

Првенству Србије у 

спортском риболову 

30.000,00 

7.  

Спортско 

удружење глувих 

и наглувих Чачак 

Спортска 

организација 

Кошарка 

(Параолимпијски 

комитет Србије) 

- прво место на 

Првенству Србије 
40.000,00 

8.  

Клуб контактних 

спортова „Борац“ 

Чачак 

 

Спортска 

организација 

Карате (Карате 

Федерација Србије) 

- друго место на 

Првенству Србије у 

дисциплини борбе 

екипно 

- друго место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно 

- прво место на 

Првенству Србије за 

млађе сениоре у 

дисциплини борбе 

екипно 

- прво место на Купу 

Србије за млађе сениоре 

у дисциплини борбе 

екипно 

75.000,00 

9.  

Бициклистички 

клуб „Борац“ 

Чачак 

Спортска 

организација 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- друго место на 

Првенству Србије за 

сениоре 

- друго место на Купу 

Србије за сениоре 

- друго место у 

Првенству Србије за 

кадете 

- треће место на Купу 

Србије за кадете 

- друго место у 

Првенству Србије за 

полетарце 

- друго место на Купу 

Србије за полетарце 

105.000,00 
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2. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта 

следећим младим талентима и истакнутим спортистима : 

 

 

 

Р. 

број 

име и презиме категорија спорт (савез) резултат 

 

износ 

 

1.  
Ђорђе 

Оцокољић 

 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

- прво место на 

националном 

првенству у 

дисциплини 3на3 

ученици средњих 

школа 

20.000,00 

2.  Давид Томић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

Карате (Савез за 

школски спорт) 

- треће место на 

Првенству Србије у 

каратеу 

 

30.000,00 

3.  
Бојана 

Шибалић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- прво место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

-  друго место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате 

40.000,00 

4.  
Драгић 

Јовановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- друго место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

35.000,00 

5.  
Радован 

Јовановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- друго место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

35.000,00 

6.  
Крстина 

Јовановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

-  треће место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате 

- друго место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

35.000,00 

7.  Кристина Вујић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

Федерација 

Србије) 

- прво место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

пионирке 

- прво место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

пионирке апсолутни 

- прво место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате пионирке 

- прво место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате пионирке 

апсолутни 

40.000,00 

 

8.  
Бојана 

Каличанин 

Истакнути 

спортиста 

Атлетика (Савез 

за школски спорт) 

- учешће на Екипном 

првенству Европе у 
50.000,00 
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Израелу 

- треће место на 

првенству Србије за 

сениорке у 

дисциплини 400м 

9.  
Игор 

Недељковић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Фудбал (Савез за 

школски спорт) 

- прво место на 

националном 

првенству у 

дисциплини футсал 

ученици средњих 

школа 

15.000,00 

10.  Илија Јокић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Фудбал (Савез за 

школски спорт) 

- прво место на 

националном 

првенству у 

дисциплини футсал 

ученици средњих 

школа 

15.000,00 

11.  
Вељко 

Кијевчанин 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Фудбал (Савез за 

школски спорт) 

- прво место на 

националном 

првенству у 

дисциплини футсал 

ученици средњих 

школа 

15.000,00 

12.  
Вељко 

Тодоровић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Фудбал (Савез за 

школски спорт) 

- прво место на 

националном 

првенству у 

дисциплини футсал 

ученици средњих 

школа 

15.000,00 

13.  Марко Илић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Фудбал (Савез за 

школски спорт) 

- прво место на 

националном 

првенству у 

дисциплини футсал 

ученици средњих 

школа 

15.000,00 

14.  
Вељко 

Вучићевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- прво место на 

Првенству Србије за 

кадете у дисциплини 

хронометар 

40.000,00 

15.  
Марко 

Даниловић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- друго место на Купу 

у Србије 
35.000,00 

16.  
Нина 

Сретеновић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка (Савез за 

школски спорт) 

- треће место на 

националном 

првенству у 

дисциплини ученици 

средњих школа 

10.000,00 

17.  
Бошко Величић 

 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- прво место на 

Првенству Србије за 

полетарце у 

дисциплини 

хронометар 

- друго место на 

Првенству Србије за 

40.000,00 
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полетарце у 

дисциплини 

критеријум 

- друго место на 

Првенству Србије за 

полетарце у 

дисциплини брдска 

вожња 

18.  

Димитрије 

Јеремић 

 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- друго место на 

Првенству Србије за 

кадете у дисциплини 

друмска вожња 

35.000,00 

19.  Тијана Ћирић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Одбојка (Савез за 

школски спорт) 

- треће место на 

националном 

првенству у 

дисциплини ученици 

средњих школа 

10.000,00 

20.  
Александар 

Петровић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Фудбал (Савез за 

школски спорт) 

- прво место на 

националном 

првенству у 

дисциплини футсал 

ученици средњих 

школа 

15.000,00 

21.  Матија Конић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Рвање (Рвачки 

савез Србије) 

- треће место на 

Првенству Србије за 

млађе пионире у 

дисциплини слободан 

стил 70кг 

30.000,00 

22.  
Анђела 

Миловановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Рвање (Рвачки 

савез Србије) 

- друго место на 

Првенству Србије за 

јуниоре у дисциплини 

слободан стил 72кг 

- друго место на 

Првенству Србије за 

сениоре у дисциплини 

слободан стил 75кг 

35.000,00 

23.  
Николија 

Филиповић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Рвање (Рвачки 

савез Србије) 

- треће место на 

Првенству Србије за 

јуниоре у дисциплини 

слободан стил 72кг 

- прво место на 

Првенству Србије за 

сениоре у дисциплини 

слободан стил 75кг 

40.000,00 

24.  
Андрија 

Коларевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

- друго место на 

националном 

првенству у кошарци 

ученици основних 

школа 

12.000,00 

25.  
Данило 

Петровић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Рвање (Рвачки 

савез Србије) 

- треће место на 

Првенству Србије за 

млађе пионире у 

дисциплини слободан 

стил 70кг 

30.000,00 
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26.  
Вељко 

Дилпарић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Рвање (Рвачки 

савез Србије) 

- друго место на 

Првенству Србије за 

јуниоре у дисциплини 

слободан стил 86кг 

35.000,00 

27.  Душан Бјелица 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика 

(Атлетски савез 

Србије) 

- треће место на 

првенству Србије у 

дворани за старије 

јуниоре у дисциплини 

800м 

- прво место на 

првенству Србије за 

млађе јуниоре у 

дисциплини 800м 

- треће место на 

првенству Србије у 

дисциплини 

планинско трчање 

40.000,00 

 

28.  

Коста 

Миросавић 

 

 

 

 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

 

Атлетика 

(Атлетски савез 

Србије) 

- друго место на 

првенству Србије у 

дворани за млађе 

пионире у 

дисциплини 800м 

- треће место на 

првенству Србије у 

дисциплини 

планинско трчање 

35.000,00 

 

29.  Кристина Ерцег 

Млади 

таленти 

(студент) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- друго место на Купу 

Србије 
35.000,00 

30.  
Владан 

Петковић 

Истакнути 

спортиста 

Стони тенис 

(Параолимпијски 

комитет Србије) 

- репрезентативац 

Србије на Светском 

првенству у 

Словачкој 

- репрезентативац 

Србије на Светском 

купу у Словенији 

50.000,00 

31.  

Љубиша 

Ненадић 

 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Фудбал (Савез за 

школски спорт) 

- прво место на 

националном 

првенству у 

дисциплини футсал 

ученици средњих 

школа 

15.000,00 

32.  
Стефан 

Сретеновић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- треће место на 

Првенству Србије за 

јуниоре  у брдској 

вожњи 

- прво место на 

Првенству Србије за 

јуниоре у дисциплини 

критеријум 

40.000,00 

33.  
Јелена 

Чакаревић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка (Савез за 

школски спорт) 

- треће место на 

националном 

првенству у 

дисциплини ученици 

10.000,00 
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средњих школа 

34.  
Никола 

Краковић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Спортски риболов 

(Савез спортских 

риболоваца 

Србије) 

- треће место на 

Првенству Србије у 

дисциплини пловак 

категорија јуниори до 

25 

30.000,00 

35.  
Катарина 

Секулић 

Истакнути 

спортиста 

Атлетика (Савез 

за школски спорт) 

- друго место на 

Првенству Србије у 

дворани за старије 

јуниорке у 

дисциплини 400м 

- прво место на 

Првенству Србије за 

млађе јуниорке у 

дисциплини 400м 

- друго место на 

Првенству Србије за 

млађе јуниорке у 

дисциплини 200м 

- прво место на 

Првенству Србије за 

старије јуниорке у 

дисциплини 400м 

- друго место на 

Првенству Србије за 

старије јуниорке у 

дисциплини 200м 

- учешће на 

Првенству света за 

млађе јуниорке 

у дисциплини 400м 

50.000,00 

 

36.  Стефан Јоксић 

 

 

 

 

Млади 

таленти 

(студент) 

 

 

 

 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- прво место на 

Првенству Србије у 

дисциплини борбе 

67кг 

- прво место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе 67кг 

40.000,00 

37.  
Алекса 

Милосављевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

- друго место на 

националном 

првенству у 

дисциплини мото 

крос класа mx65 

35.000,00 

38.  
Марта 

Урошевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка (Савез за 

школски спорт) 

- треће место на 

националном 

првенству у 

дисциплини ученици 

средњих школа 

10.000,00 

39.  
Сунчица 

Миловановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка (Савез за 

школски спорт) 

- треће место на 

националном 

првенству у 

дисциплини ученици 

средњих школа 

10.000,00 

40.  Елена Млади Тенис (Тениски - прво место на 40.000,00 
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Миловановић 

 

таленти 

(ученик) 

савез Србије) Првенству Србије до 

16 година у синглу и 

дублу 

41.  
Јелена 

Анђелковић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка (Савез за 

школски спорт) 

- треће место на 

националном 

првенству у 

дисциплини ученици 

средњих школа 

10.000,00 

42.  Алекса Јовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Савез 

за школски спорт) 

- треће место на 

Првенству Србије у 

дворани за млађе 

пионире у 

дисциплини 800м 

30.000,00 

 

43.  Невен Клеут 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- треће место на 

Првенству Србије у 

дисциплини спринт - 

пионири 

30.000,00 

44.  
Огњен 

Перовановић 

Истакнути 

спортиста 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- друго место на 

Првенству Србије у 

дисциплини спуст К1 

класик 

- учешће на 

Првенству света за 

јуниоре у дисциплини 

спуст К1 

- прво место на 

Првенству Србије у 

дисциплини Ц1 спуст 

– класик 

- прво место на 

Првенству Србије у 

дисциплини К1 спуст 

- спринт 

53.000,00 

45.  
Лазар 

Филиповић 

Истакнути 

спортиста 

Пливање 

(Параолимпијски 

комитет Србије) 

- прво место на 

Светском купу у 

паратриатлону у 

Италији 

- прво место на 

Првенству Србије у 

Панчеву 

60.000,00 

46.  Давид Лаковић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

 

- треће место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

- треће место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате 

30.000,00 

47.  Мина Каљевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка (Савез за 

школски спорт) 

- треће место на 

националном 

првенству у 

дисциплини ученици 

средњих школа 

10.000,00 

48.  
Христина 

Радовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка (Савез за 

школски спорт) 

- треће место на 

националном 

првенству у 

10.000,00 
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дисциплини ученици 

средњих школа 

49.  

Виктор 

Икодиновић 

 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

- прво место на 

националном 

првенству у 

дисциплини 3на3 

ученици средњих 

школа 

20.000,00 

50.  
Валентина 

Икодиновић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка (Савез за 

школски спорт) 

- треће место на 

националном 

првенству у 

дисциплини ученици 

средњих школа 

10.000,00 

51.  
Милоје Шушић 

 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

- прво место на 

националном 

првенству у 

дисциплини 3на3 

ученици средњих 

школа 

20.000,00 

52.  
Дамир 

Богдановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

 

- друго место на Купу 

Србије у дисциплини 

пионири кате 

- друго место на 

Првенству Србије у 

дисциплини пионири 

кате 

35.000,00 

53.  
Марина 

Лазаревић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

 

- друго место на 

Првенству Купу 

Србије у дисциплини 

кате 

30.000,00 

54.  
Страхиња 

Стаменковић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

 

- прво место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

- треће место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате 

40.000,00 

55.  Сава Јовановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- прво место на 

Првенству Србије у 

дисциплини пионирке 

кате апсолутни 

- прво место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

пионирке 

- друго место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате пионирке класа Б 

- прво место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате пионирке 

апсолутна 

40.000,00 

56.  
Ненад 

Петровић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

- прво место на 

националном 

првенству у 

40.000,00 
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дисциплинама мото 

крос класа mx2 

57.  
Ђорђе 

Пауновић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- треће место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

полетарци 

- треће место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

полетарци апсолутни 

- друго место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате полетарци 

апсолутна 

- треће место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате полетарци класа 

Д 

35.000,00 

58.  Јана Бојовић 
Истакнути 

спортиста 

Тенис (Тениски 

савез Србије) 

- треће место на 

Екипном првенству 

Европе у Чешкој 

- учешће на 

Европском првенству 

за јуниоре 

- 390. место на ранг 

листи ИТФ 

65.000,00 

59.  
Алекса               

Радојичић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- друго место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

полетарци 

- прво место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате полетарци 

40.000,00 

60.  
Анђела 

Лазовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка (Савез за 

школски спорт) 

- треће место на 

националном 

првенству у 

дисциплини ученици 

средњих школа 

10.000,00 

61.  

Никола 

Трипковић 

 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Фудбал (Савез за 

школски спорт) 

- прво место на 

националном 

првенству у 

дисциплини футсал 

ученици средњих 

школа 

15.000,00 
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3. 3a pea,rn:auuir- Perlema :agvx1'f e ce fpagcr.a y[paBa 3a rpyrxrBeHe.qerarHocrx.

!ocran,'reHo:
- ro6nrHnuuN,ra HoBqaHHx Harpalla
- I-parcxoj vnpaBu 3a lp\/rxrBeHe .qeJarHocrr.r
- apxr.rBH

yhw cEAHr4rIOM,


