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CKyIIIIITVIFIr rPMA qAqKA

I{AT{AK

Konrracnja sa o6erexaBarbe npiBHHKa rr AoAeny [pa3Ha]La, Ha ocHoBy q.n. 10. cras 1.

O4nlrce o HarpaAaMa r.r flprnsHarLnv,arpaqa r{aqra (<Cn. rmcr rpaAa r{aqxa> 6poj LSDAB w
19/17), Ha ceAur{rlr o4pxauoj 20. u23. uonerrr6pa 2020. roguue, yrepprna je:

1. Ilpegaor olrryKe o Ao1eJrrr fleqenr6apcme Harpale rpaAa sa2020. roArrny

3a r,rssecrrolla Ha ceAHI,Iqu Cr<ymuruue ogpelena je Jacnanua llerxosuh, npegcegrur
Kouucnje sa o6erexaBarbe rrpa3Hr4Ka r.r AoAeny [pH3HarLa.

Y npurory .4ocraBJbaMo flpepror oAJr)4(e.

rrpiBHr{Ka
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1. Предлог одлуке о додели Децембарске награде града  за 2020. годину 
 

  

Комисија за обележавање празника и доделу признања, после разматрања 

поднетих предлога, одлучила је да предложи Скупштини града Чачка да, на основу 

члана 54. став 1. тачка 28. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 6/19) и 

члана 4. став 1. Одлуке о наградама и признањима града Чачка («Сл. лист града Чачка» 

број 19/2013 и 19/17), донесе  

 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

I 

 

 Добитници Децембарске награде града за 2020. годину су:  

 

-  СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ 

-  АЦО МИЛЕКИЋ, професор  

-  МАРИЈА СТОЈИЋ, главна сестра Опште болнице 

 

II 

 

 Децембарска награда града додељује се на свечаној седници Скупштине града 

која се одржава 18. децембра 2020. године.  

 

III 

 

 Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

(1) СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ је Установа за коју се слободно може 

рећи да је прави дом бројних чачанских спортиста. Готово да нема спортиста, било 

активних или рекреативних, који не користе терене и објекте Спортског центра 

Младост. Петнаест хектара најлепшег дела града на десној обали Мораве представљају 

праву спортску оазу. 2020. година је једна од најуспешнијих година ове установе. 

Упркос глобалном епидемиолошком проблему са којим се суочава цео свет, 

ангажовањем руководства и запослених у СЦ „Младост“ овај део града је у 2020. 

години добио сасвим нови изглед. Након скоро три деценије, реконструисан је атлетски 

стадион, који се користи свих 365 дана у години и на коме се равноправно спортом баве 

активни спортисти, али и велики број рекреативаца. Атлетски стадион свакако 

представља „жилу куцавицу“ целог Спортског центра. Реконструисана је градска 

плажа, која сада има сасвим нови изглед и нуди садржаје за све генерације бројних 
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посетилаца. Довољно је прошетати и уверити се како изгледа један од најуређенијих 

комплекса фудбалских терена у Србији. Треба истаћи бригу о најмлађима, која се  

огледа кроз изградњу великог броја дечијих игралишта. Спортски центар одржава  и 

спортску халу Младост, као и Соколски дом, објекте намењене пре свега малим 

спортовима. 

 

Запослени у овој установи домаћинским управљањем и напорним радом старају 

се о свим објектима који су поверени на управљање Спортском центру „Младост“. 

Руководство установе, заједно са запосленима, свакога дана улаже максималне напоре 

да чачанским спортистима обезбеди што боље услове за рад, али и осталим грађанима 

простор за уживање у слободном времену и здравом начину живота. 

 

 

(2) АЦО МИЛЕКИЋ, професор, радни однос је засновао у Музичкој школи 1. 

септембра 1993. године на радном месту професора солфеђа и теорије музике. Све 

време је веома ангажован и посвећен свом послу. Поред редовне наставе, повремено је 

водио хор школе, хорове КУД-а „Абрашевић“ и Дома културе, као и мали хор 

чачанских вртића. Огроман допринос успешном раду и афирмацији школе даје својим 

упорним, континуираним и неуморним трагањем за музикалном децом. Још од 

заснивања радног односа, самоиницијативно је кренуо у обиласке свих основних школа 

и вртића у граду, и преко разних музичких забавишта допринео је повећаном 

интересовању талентоване деце за упис у Музичку школу. 

 

 Професор Милекић има добру сарадњу са Школом за музичке таленте у 

Ћуприји. По његовој препоруци, велики број деце из Чачка је завршило ту школу, а 

већина је наставила музичко школовање. Многи од њих су постали дипломирани 

музичари, а појединци и магистри и специјалисти музичких наука. Био је члан жирија 

за дисциплину Солфеђо на такмичењима: „Viva la musica“ – Сремска Митровица, 

„Бинички“ – Београд и вишегодишњи је члан жирија на драгачевском Сабору трубача у 

Гучи. Иницијатор је такмичења „Фестивал солфеђа и теорије музике“ у Музичкој 

школи.  

 

 Своје ученике редовно води на готово сва домаћа и међународна такмичења која 

се одржавају у земљи и то из области солфеђа, теорије музике и екипних такмичења и 

постиже одличне резултате. Његови ученици су освојили велики број награда, само у 

последњих пет - шест година око 250. 

 

 

(3) МАРИЈА СТОЈИЋ, главна сестра Опште болнице, рођена је 1977. године 

у Чачку. Средњу Медицинску школу у Чачку завршила је 1995. године, а након тога и 

Вишу медицинску школу у Земуну. Прво радно искуство стиче у Општој болници 

Чачак 2000. године у Служби урологије. У раду са уролошкиим болесницима стиче 

знање и искуство у сагледавању комплетних потреба пацијената за здравственом негом 

у болничким и клиничким условима. Своје знање, способности и вештине медицинске 

сестре,  спроводи и у раду и односу са колегама, па је убрзо постављена за главну 

сестру у Служби урологије. Њен рад, одговорност, воља и жеља за знањем доводе је 

2007. године до места једне од помоћника главне сестре Болнице. После три године, 

као једна од млађих сестара у колективу, постаје главна сестра Здравственог центра у 

Чачку. На том месту остаје све до краја 2012. године, након чега се враћа на место 

главне сестре Службе урологије. Стечено богато знање, способности, вештине и 
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KBaJILITerrro ncrycrBo y pagy Aolpr{Hoce roMe, Aa ce Ha Mecro uraBHe cecrpe Onurye
6orulrqe 9auar, rroHoBo Bpaha y $e6pyapy 2020. rogulre.

Kao Apylurreua, sHeprurlHa, BeApa oco6a ca rro3r{TrrBHrrM craBoM rrpeMa ApyrrrrBy 14

oKoJIlIHI4, cnojy uracr,rjy u ouzujy HacraBJba Aa crrpoBoAra ca cnojunr KoJreraMa eHeprr{truo,
zcrpajuo l,r ]iropHo 14 y oBoM TerrrKoM rrepuoAy 3a 3ApaBcrBeH[ crrcreM.

Tpe6a HarJIacI{TpI aa Mapuja Crojzh npprMa HafpaAy y r{Me cBprx 3ApaBcrBeHr.rx
paAHI4Ka Onurre 6onauqe y 9auxy, jep y rognHlr KaAa ce cBH 6ope nporuB Br.rpyca r'pe6a
laatpa4rTu paA, nonerBoBaHocr, r,rorpajnocr, MapJLr4Bocr, cpAaqHocr, or*rx xoju cnaruaeajy
ryle xomore, yrpoxaeajyhra croj KoHcraHTHoM r.rsrroxeHoruhy aupycy.

Ire [pa3HL{Ka
,I3HAFLA.

xoeuh

'\\4C


