
Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-38/2022-III 

17. март 2022. године 

Ч А Ч А К 

 

 

 На основу члана 84. Статута града Чачка (“Сл. лист града Чачка” број 6/2019) 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 17. марта 2022.  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) 

- 1. место екипно на 

Националном 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини спуст 

класик пионири 

- 2. место екипно на 

Националном 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини Спуст 

Класик јуниори 

- 3. место екипно на  

Националном 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини Спуст 

класик кадети 

- 3. место екипно на 

Националном 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини Спуст 

Спринт кадети 

-2. место на 

Националном 

Првенству у кајак кану 

у дисциплини Спуст 

Спринт пионири 

100.000,00 
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2.  

Спортско 

удружење глувих 

и наглувих Чачак 

Спортска 

организација 

 

Спорт особа са 

инвалидитетом 

(Параолимпијски 

комитет Србије) 

- 3. место на Првенству 

Србије у стрељаштву  

-2. место на Првенству 

Србије кошарка  

- 3. место на Првенству 

Србије у рукомету  

60.000,00 

3.  

Бициклистички 

клуб „Борац“ 

Чачак 

Спортска 

организација 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 2. место на Купу 

Србије за сениоре 

- 3. место на Првенству 

Србије  за сениоре  

- 1. место на Првенству 

Србије за кадете  

- 1. место на  

 Купу Србије за кадете  

145.000,00 

4.  Ауто мото 

спортски клуб 

Чачак 

Спортска 

организација 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

класи екипа 1 

40.000,00 

5.  

Клуб контакних 

спортова «Борац» 

Чачак 

Спортска 

организација 

Карате (Карате 

федерација Србије) 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно сениори 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно сениори 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно сениорке 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно сениорке 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно млађе 

сениорке 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно јуниори 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно јуниори 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно кадети 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно кадеткиње 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно мушке 

наде 

170.000,00 

6.  Спортско 

удружење 

Мотокрос клуб 

«Танаско Рајић" 

Чачак 

Спортска 

организација 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

 

- 2. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

мопед ендуранс куп 

класа екипе клубова 

скутери 

35.000,00 
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2. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта 

следећим младим талентима и истакнутим спортистима : 

 

     

 

редни 

број 

име и презиме 

 

 

категорија 
   спорт (савез)    резултат 

 

износ 

 

1.  

 

 

Огњен Бојовић 

 

 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Џудо 

 (Џудо савез 

Србије) 

Џудо 

 (Савез за 

школски спорт) 

- 1. место на 

Првенству Србије за 

млађе пионире у 

категорији 42 кг 

-2. место на 

Првенству Србије у 

џудоу ученици 

основних школа 

категорија 42 кг 

 

 

 

40.000,00 

2.  
Милош 

Новаковић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

 

 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 1. место на 

Националном 

Првенству Србије  у 

кајак кануу у 

дисциплини Спуст 

Класик 3хК1  

- 1. место на 

Националном 

Првенству Србије у 

кајак кануу  у 

дисциплини Спуст 

Спринт 3хК1 пионири 

- 1. место на 

Националном 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини Спуст  

Класик Ц2 

- 3. место на 

Националном 

Пионирском 

Првенству Србије у 

кајак кануу у  

дисциплини Спуст 

Спринт Ц2 

40.000,00 

3.  Ђурђа Ђокић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

планинско трчање  

2000м старије 

пионирке 

30.000,00 

4.  Маријан Хубак 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини спуст 

спринт 3хК1 кадети 

35.000,00 

5.  
Андреј 

Вилотијевић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

40.000,00 
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   Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

Карате (Савез за 

школски спорт)  

мушке борбе  

- 3. место на 

Школском  првенству 

Србије у дисциплини 

борбе  

-1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке борбе 

екипно  

-3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке борбе  

6.  
Тихомир 

Николић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

 

 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

мушке кате класа Д 

-1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке кате класа 

Д 

-3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке борбе  

40.000,00 

7.  
Ђорђе 

Пауновић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

Карате (Савез за 

школски спорт) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде кате  

апсолутна 

- 1. место на 

Школском првенству 

Србије у дисциплини 

кате  

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде кате класа Б 

-3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде кате  

класа Б 

-2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде кате  

класа Б 

-1. место на Купу  

Србије у дисциплини 

наде кате апсолутна 

45.000,00 

8.  
Маријана 

Јаковљевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини крос 

5000м старије 

јуниорке 

-2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 10 км на 

путу за старије 

јуниорке 

40.000,00 
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- 2. место на 

Првенству Србије  у 

дисциплини крос 

10000м јуниорке 

- 2. место на 

Првенству Србије у  

дисциплини 

планинско трчање 

6000м старије 

јуниорке 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини крос 

старије јуниорке 

9.  
Немања 

Драгин 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Стрељаштво 

(Савез за школски 

спорт) 

-3. место на 

Школском првенству 

Србије  
30.000,00 

10.  Андреј Цветић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Атлетика (Савез 

за школски спорт) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

мини атлетици 

дисциплина 600м 

30.000,00 

11.  Ђина Милетић 
Истакнути 

спортиста 

 

 

Бокс (Боксерски 

савез Србије) 

- 3. место на 

Европском првенству 

у Грузији за јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије 

65.000,00 

12.  Невен Клеут 
Истакнути 

спортиста 

 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- учешће на 

Европском првенству 

за јуниоре у 

Словенији  

50.000,00 

13.  Илија Клеут 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

 

 

 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини К1 спуст  

класик  

-1. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини 3хК1 

спуст класик  

-1. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини 3хК1 

спуст спринт 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини К1 спуст 

спринт  

40.000,00 

14.  Сава Јовановић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

Карате (Савез за 

школски спорт) 

- 1. место на 

Школском Првенству 

Србије у дисциплини 

кате  

 - 1. место на Купу 

40.000,00 
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Србије у дисциплини 

кате апсолутна 

15.  
Крстина 

Јовановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Савез за 

школски спорт)) 

-2. место на 

Школском Првенству 

Србије I-II разред кате 

35.000,00 

16.  
Сара 

Борисављевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

17.  Сара Јојић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

пионирке кате 

апсолутна 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Б пионирке 

30.000,00 

18.  
Растко 

Обрадовић 

Млади 

таленти 

 (ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

15.000,00 

19.  
Лазар 

Деспотовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

 

15.000,00 

20.  
Матија 

Мојсиловић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

15.000,00 

21.  
Срђан 

Гавриловић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кадети 

борбе екипно 

-3. место на 

Првенству  Србије у 

дисциплини кадети 

класа А борбе 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кадети  

класа А борбе  

40.000,00 

22.  
Ненад 

Петровић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

-2. место на 

Националном 

првенству у мото 

кросу - класа mx2 

35.000,00 

23.  Петар Радовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци 

15.000,00 

24.  Јована Петрић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 
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25.  Мила Симовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

 

12.000,00 

26.  Нађа Јовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика 

(Савез за школски 

спорт) 

 

-3. место на 

Првенству Србије у 

мини атлетици 

дисциплина 600м 

30.000,00 

27.  
Тамара 

Белошевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

28.  
Радован 

Браловић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

15.000,00 

29.  
Алекса 

Милуновић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини спуст 

класик 3хК1 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу  у 

дисциплини спуст 

спринт 3хК1  

- 2. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини спуст  

класик  

- 2. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини спуст  

спринт К1 

40.000,00 

30.  

 

Стефан 

Вучићевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

критеријумска вожња 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

хронометар 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини брдска  

вожња  

35.000,00 

31.  
Катарина 

Петровић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

32.  Андреј Бјелић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

15.000,00 
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школа 

33.  
Јована 

Антић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

34.  Лена Бугарчић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

35.  
Алексеј 

Остојић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

15.000,00 

36.  Сања Ђоковић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

-2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3000м 

старије јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

планинском трчању 

6000м старије 

јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 10000м 

јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 10км на 

путу старије јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 5000м 

старије јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3000м 

стипл сениорке 

45.000,00 

37.  
Матија 

Станимировић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

-2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини спуст 

спринт 3хК1 кадети  

35.000,00 

38.  Марија Билбија 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 2. место на Купу 

Србије категорија 

старији омладинци ла 

35.000,00 

39.  Вук Боровић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 2. место на Купу 

Србије категорија 

старији омладинци ла  

- 2. место на 

Првенству Србије 

категорија омладинци 

ст 

- 3. место на 

Првенству Србије 

35.000,00 
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категорија омладинци  

ла 

40.  Ива Ферлуга 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини ла и ст  

млађи сениори 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини ла и ст 

омладинци  

30.000,00 

41.  
Стефан 

Станчић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини ла и дп  

сениори 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини сп и лп 

омладинци  

30.000,00 

42.  
Никола 

Чутовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

категорија ла 

омладинци  

- 1. место на Купу 

Србије категорија ла и 

ст омладинци  

40.000,00 

43.  
Сара 

Богдановић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије 

категорија ла 

омладинци 

- 1. место на Купу 

Србије категорија 

омладинци ла ст 

40.000,00 

44.  Јана Лукић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

ла плесовима 

омладинци 

- 1. место на Купу 

Србије латино 

плесови дп ла 

40.000,00 

45.  Јован Илић 

Младин 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству  Србије у 

ла плесовима 

омладинци 

-1. место на Купу 

Србије у ла и ст  

40.000,00 

46.  
Ђорђе 

Микулић 

Млади 

таленти 

 (ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кадети  

класа Б борбе  

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде борбе екипно 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде борбе  

- 2. место на 

40.000,00 
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Првенству Србије у 

дисциплини наде 

борбе   

47.  
Алекса 

Радојичић  

Млади 

таленти  

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству  Србије у 

дисциплини наде 

борбе  

- 1. место на Купу 

Србије дисциплини 

наде борбе 

-1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде борбе екипно 

-1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кадети 

класа Б борбе 

40.000,00 

48.  Вања Гобељић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

49.  Дивна Ђинић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

50.  
Богдан 

Бумбаревић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација Србије 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде кате класа Д 

40.000,00 

51.  Давид Томић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација Србије 

- 2. место на 

Школском Првенству 

Србије у дисциплини 

кате  

35.000,00 

52.  
Дејан 

Цогољевић 

Истакнути 

спортиста 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

друмској вожњи 

- 2. место на 

Првенству Србије за 

кадете хронометар 

- 3. место у Купу 

Србије 

- учешће на 

Европском првенству 

у Италији 

- учешће на Светском 

првенству у Белгији 

55.000,00 

53.  Саша Драгин 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Стони Тенис 

(Савез за школски 

спорт) 

-3. место на 

Школском првенству 

Србије основна школа 

30.000,00 

54.  Лука Драгин 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Стони Тенис 

(Савез за школски 

спорт) 

-3. место на 

Школском првенству 

Србије основна школа 

30.000,00 

55.  
Огњен 

Топаловић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Стони Тенис 

(Савез за школски 

спорт) 

-3. место на 

Школском првенству 

Србије основна школа 

30.000,00 

56.  
Никола 

Капларевић 

Млади 

таленти  

 ученик 

Карате (Карате 

федерација Србије 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кадети 

40.000,00 
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класа Б борбе 

 - 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке борбе 

екипно  

57.  Бошко Величић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини цикло 

крос 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини вожња 

хронометар 

-1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини брдска 

вожња 

-1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

критеријумска вожња 

- 1. место у Купу 

Србије 

45.000,00 

58.  
Алекса 

Милосављевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

- 1. место на 

Отвореном првенству 

у дисциплини мото 

крос класа mx85 

40.000,00 

59.  
Лана 

Василијевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација Србије 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде женске кате 

класа Д 

40.000,00 

60.  Нађа Ракоњац 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

61.  
Теодора  

Павловић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

планинско трчање 

2000 м старије 

пионирке 

35.000,00 

62.  Душан Вуловић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

15.000,00 

63.  
Алекса 

Радмилац 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини брдска 

вожња сениори елите 

-1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини брдска 

вожња сениори 

40.000,00 

64.  Давид Ђекић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

15.000,00 
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65.  Јасна Љујић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини класа Б  

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Ц 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате класа Ц 

35.000,00 

66.  
Анђела 

Обрадовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

Атлетика (Савез 

за школски спорт) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини бацање 

кугле старије 

јуниорке 

-2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини бацање 

кугле старије 

јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини бацање 

кугле млађе јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини бацање 

кугле млађе јуниорке 

- 1. место на Зимском 

купу Србије у 

бацачким 

дисциплинама бацање 

кугле старије 

јуниорке 

-1. место на Зимском 

купу Србије у 

бацањима дисциплина 

бацање кугле млађе 

јуниорке 

-1. место на 

Школском првенству 

Србије у атлетици  

основна школа  

45.000,00 

67.  Ивона Лазовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

68.  Стефан Јоксић 
Истакнути 

спортиста 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини  борбе  

- 2. место на Светском 

првенству у УАЕ 

- учешће на 

Европском првенству 

у Хрватској  

70.000,00 
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69. Kprzc'ruua Byjuh
M;ra4u
TtLIIEHTI4

(yreuur)

Kapare (Kapa're

@e4epaqaja
Cp6zje)

- 3. r,recro sa
IlpaeHcrel, CpSnje y'

Ar.rcrlHnnHHr{ KaTe

ailco,lvrHa

30.000,00

70. A.nerca Josuh
M,raAu
TzUlCHTH

(yueHux)

Ar,rerura (Cpncrur
aTJ'leTCKIl CaeeS)

-2. l,lecro Ha

flpaeucrey Cp5u.ie 
"'-

.qHCUHNIHHH

frJraHuHcKo Tpqarbe

4000nr n,rahn iysnopn

35.000,00

"t l. Blrxrop Casuh
M,raAn
TaJ'leHTH

(yueHux)

Avrono6ulu:au
(Cnoprcxn a),ro r.r

KapTHHf CaBe3

Cp6nie)

-i. N,recrLl Ha

Oruopeuou ilpBeHcrB),
Cp6nje y nracu 7.ClI
TAr 125

40.000,00

12.
Orrren
Huxoruh

M,raar.r

TAlTCH'I'',I

(1,veHux)

Ar,rerurca (Cpncrcn
aTJreTcKH Care:)

-2. N{ecro Ha

flpeeucrey' Cp6uje y
.IHCUHnnHHH
rl.-taHHHCKO fptra}t'e
6000 M crapuju
jvHuoprz
-1. Mecro Ha

llpaeHcrev CpSrzje y
.qBopaHH )'
rHCuHn,rHHu 3000 vr

crapnju jyuuopu
-2. Mecro Ha

flpeeHc'rey Cp6nje y
,qBopaHH y
IacuuflnrHu I 500 M

crapuiu ivsuopu

40.000,00

Arercangap
Cy6orrah

M"naAu

TtL]ICHT't4

(y'ueuv r)

Kapare (Kapare
@egeparlu.f a

Cp6{e)

- 2. uecro Ha

flpeeucrey Cp6rzje y
.{}1CUH[nHHr.{ KaTe HaXe

- 2. ilrecro ua K1,n1'

Cp6uj e y .[]4cuH rn r.rHH

KaTe HaAe

3 s.000.00

3. 3a pea,ru:aqujy Peur'ema:agyx1,je ce l-patrcrca vilpaBa 3a.rpyrxrBeHe reJ'la'ruocrrr.

!,ocrae,neuo:
- ro6uruauuMa HoBrraHHx HatpaAa
- fpaacxoj )'[paBH 3a rpyx]rBeHe reirarHocrl4
- apxHBH


