
 
На основу члана 33.тачка 15. Статута Спортског савеза општине Оџаци, Управни одбор 

Спортског савеза општине Оџаци усвојио је на седници 26.12.2019. године 

 

П Р А В И Л Н И К  
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА НАЈУСПЕШНИЈИМ ПОЈЕДИНЦИМА  

И КОЛЕКТИВИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА  

 

Члан 1.  
 

 Овим Правилником утврђују се основи и мерила за доделу признања најуспешнијим 

спортистима, тренерима, организаторима рекреације, спортским судијама, педагозима физичке 

културе (професорима и наставницима), пропагандистима, односно спортским новинарима и 

најуспешнијим спортским организацијама.  

Члан 2.  

 

 Избор најуспешнијих врши се на крају сваке календарске године.  

 

Члан 3.  

 

 Избор врши Комисија за доделу признања и награда коју чине 5 изабраних чланова 

управног одбора Савеза, секретар Савеза и  представник Информативног центра Оџаци 

 

Члан 4.  

 

Редовни чланови Спортског савеза општине Оџаци, актив наставника и професора 

физичког васпитања и медији са седиштем у општини Оџаци достављају искључиво писмене 

предлоге са образложењима у року који одреди Комисија, а најкасније до 25.јануара 2020.  

 Комисија разматра искључиво писмене предлоге, на седници која се одржава по приспећу 

предлога.  

 Редовни чланови Савеза могу предложити искључиво чланове из својих редова или 

спортске гране, актив наставника и професора кандидује своје чланове и екипе и појединце 

школског спорта, медији предлажу у свим категоријама. Предлагач може да предложи по једног 

кандидата по категорији односно припадајућој награди. 

  

Члан 5.  

 

 Комисија врши избор:  

- 5 спортиста и 5 спортисткиња, 

- 3 спортска радника 

- најуспешнији клуб,  

- најперспективнији млади спортиста и спортисткиња, 

- 5 перспективних спортиста и 5 најперспективнијих спортисткиња општине, 

- Најбоља мушка и женска екипа 

- Најперспективнија мушка и женска екипа 

- најуспешнија екипа и појединац школског спорта 

- нај школа у спорту 

- фер-плеј гест појединица или организације, 

- професора физичког васпитања, за успехе у школском спорту 

- спортског стручњака (тренер), 

- награда за животно дело, 

- две награде за донаторство у спорту. 

- Најуспешнија спортска манифестација 

- Специјална награда- за постигнуте истакнуте резултате у спорту у посматраној 

години,  који нису обухваћени овим правилником, а заслужују посебну пажњу 

 



 

Члан 6.  

 

 Избор најуспешнијих врши се гласањем чланова Комисије, већином гласова чланова 

Комисије.  

 Извештај у писменој форми о резултатима избора најуспешнијих доставља се 

информативним гласилима и Спортском савезу општине Оџаци 

 Спортски савез води прецизну евиденцију о додељеним признањима.  

 

Члан 7.  
 

 Послове из свог делокруга Комисија обавља на седницама. Комисија ради и одлучује ако 

седници присуствује више од половине укупног броја чланова. Комисија доноси одлуке већином 

гласова од укупног броја чланова. О раду Комисије на седници води се записник у који се уносе 

сва питања о којима је Комисија водила расправу, као и закључци, односно усвојене одлуке.  

 

Члан 8.  
 

Признања су: - пехар,плакета и похвалнице 

 

Члан 9.  
 

 Одлука Комисије  о додељивању признања саопштава се добитницима лично, а јавност се 

обавештава преко средстава јавног информисања. Одлуку саопштава председник Комисије. 

Председник Комисије се бира из редова Управног одбора Спортског савеза општине. 

 

Члан 10.  
 

 Члан Комисије који је предложен за добијање признања не учествује у раду приликом 

разматрања предлога који се односи на њега. 

 

Члан 11.  

 Признања најуспешнијима уручују се на свечаности, коју тим поводом организује 

Спортски савез општине Оџаци.  

 Основни критеријуми за доделу признања:  

 

1. ЗА  СПОРТИСТЕ - постизање резултата високе вредности, појединачно или у овкиру 

екипе, нарочито у текућој години. Вреднују се успеси на званичним такмичењима на 

Покрајинском, Републичком и Међународном нивоу. Достојанствено и коректно понашање на 

такмичењима, и афирмација спорта.  

2. ЗА СПОРТСКЕ ЕКИПЕ – постизање резултата високе вредности, нарочито у текућој 

години. Вреднују се успеси на званичним такмичењима на Покрајинском, Републичком и 

Међународном нивоу. Достојанствено и коректно понашање на такмичењима, и афирмација 

спорта.  

3. ЗА СПОРТСКЕ РАДНИКЕ – изузетан допринос постизању спортскихрезултата 

спортиста и унапређењу спортске праксе у организацији у области спорта. Изузетан допринос у 

ван наставним спортским активностима ученика (обухват бављења спортским активностима 

ученика, резултати на ученичким спортским такмичењима). Изузетан допринос у научено-

истраживачком и истраживачко-развојном раду у области спорта (објављена публикација од 

посебног значаја за област спорта).  

4. ЗА ТРЕНЕРЕ – истакнути резултати са младима и унапређењу спорта у дужем 

периоду. Изузетан рад у спорту, који се огледа у конкретном доприносу и утицају на постизање 

врхунских спортских резултата спортиста. Изражени и потврђени педагошки квалитети у раду 

са спортистима. Примена савремених и утврђених метода у спортском тренингу. Стално стручно 

усавршавање испољено у учешћу на семинарима, саветовању и другим видовима стручног 

усавршавања. Успешног спортског стручњака утврђује се на основу његовог доприноса и 



остваривању постигнутих пласмана спортиста или екипа, са којима је радио. Истакнути 

резултати у раду са младима и унапређењу спорта у дужем периоду.  

 5. ЗА УСПЕХЕ У ШКОЛСКОМ СПОРТУ – изузетан рад на развоју спорта у редовним 

програмима школске наставе са посебним акцентом на резултате у школском спорту. Конкретан 

допринос на инплементацији школског спорта, васпитно-образовни допринос и спровођеног 

здравственог аспекта код деце и омладине, као и допринос у стварању младих спортских 

талената. Стално стручно усавршавање из педагогије и спорта кроз учешће на семинарима, 

саветовањима и другим видовима усавршавања у вези струке и спорта. Успешно се утврђује на 

односу доприноса у остваривању повећаног броја ученика у систему дечијег и омладинског 

спорта у образовним установама. За школски спорт валоризација се врши по Правилнику који је 

усвојио Актив наставника и професора физичког васпитања општине Оџаци. 

 6.  ЖИВОТНО ДЕЛО – ово признање доделиће се за изузетан вишегодишњи допринос 

у развоју, унапређењу рекреативног, школског и врхунског спорта на територији Србије. За 

изузетне спортске резултате, педагошки, тренерски и научни раду у области физичког васпитања 

и спорта. Дугогодишњи друштвено-спортски рад, обезбеђивање материјално-финансијских и 

инфраструктурних услова за унапређење и развој спорта уопште. Носилац друштвено-спортских 

признања и награда.  

7. ЗА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ -  вишегодишњи резултати у окупљању деце 

омладине ради организованог бављења спортским активностима.   

 Успешно организован педагошки и стручни рад са спортистима свих категорија. За 

спортске и такмичарске резултате основних организација које чине Савез, за број и квалитет 

масовних спортских активности и манифестација. Испољене организационе способности 

руководства организација у задовољавању потреба свих чланова клуба. Допринос у остваривању 

заједничких програма у оквиру Спортског савеза општине Оџаци.  

 8. ЗА ФЕР-ПЛЕЈ ГЕСТ  појединца и организације – изузетно коректно понашање на 

такмичењима и манифестацијама.  

 Достојанствено и  коректно понашање у проблематичним ситуацијама, појединаца и 

организације.  

 9. ДОНАТОРИ У СПОРТУ – истакнути појединци или организације које су током 

читаве текуће године, као и ранијих година помагали спортске колективе у нашој општини. Ово 

је врло важно постојање ове категорије за додељивање награде која уз помоћ Спортског савеза и 

његове улоге у стабилизацији такмичарског циклуса, успева да наше организације или појединци 

буду присутни у врху такмичарског циклуса, а не на маргинама спортских дешавања.  

10.  НАЈУСПЕШНИЈА СПОРТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА – сама реч довољно говори 

манифестација која је у организационом, финансијском и стручном погледу најуспешнија за 

текућу годину. 

11. СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА- за постигнуте истакнуте резултате у спорту у 

посматраној години,  који нису обухваћени овим правилником, а заслужују посебну пажњу. 

 

Члан 12.  

 

 Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о додели признања 

најуспешнијим појединцима и колективима у области спорта који је усвојен на седници 

Извршног одбора Спортског савеза општине Оџаци, одржаној 14.01.2019. године. 

 

Секретар ССО Оџаци,         Спортски савез општине Оџаци, 

              Председник, 

Сујер Михајло с.р.                

                Игњатић Јелена с.р. 
 


