На основу члана 35. Статута Спортског савеза Шабац, Управни одбор Савеза, на
седници одржаној дана 29.10.2018., усвојио је измењени и допуњени

ПРАВИЛНИК О СПОРТСКИМ НАГРАДАМА СПОРТСКОГ САВЕЗА ШАБАЦ

Члан 1.
Овим Правилником се утврђује врста спортске награде, поступак доношења
одлуке, као и начин и поступак њиховог уручења добитницима.
Члан 2.
Спортска награда Спортског савеза Шабац се додељује у виду :
1. Највишег спортског признања;
2. Награде за животно дело;
3. Специјалног признања;
4. Посебног признања;
5. Постхумног признања.
Члан 3.
Највиша спортска признања Спортског савеза Шабац, додељују се:
- најуспешнијем спортском колективу;
- најуспешнијем спортисти;
- најуспешнијој спортисткињи;
- најуспешнијем младом спортисти;
- најуспешнијој младој спортисткињи;
- најуспешнијем спортском стручњаку, и
- најуспешнијем спортском раднику.
Највише спортско признање додељује се у поступку који је утврђен у члану 5., 6,7.
и 8. овог Правилника.

Члан 4.
Награде за животно дело, постхумна признања, специјалнa и посебнa признања
организацијама, појединцима и члановима Савеза, које се додељују поводом
остварених спортских резултата у спортским гранама и областима спорта,
доприноса у развоју физичке културе и спорта на територији града Шапца,
доприноса у реализацији програмских активности Савеза и других пригода –
годишњица, додељује Управни одбор посебном одлуком, а на предлог Стручне
службе Савеза и чланова УО Савеза.
Члан 5.
Право предлагања за доделу највишег спортског признање имају правна и физичка
лица са територије града Шапца.
За највише спортско признање могу бити предлагани спортске организације са
територије града Шапца и појединци – чланови спортске организације.

Члан 6.
Утврђивање предлога и доношење одлука о именовању добитника највиших
спортских признања врши Управни одбор Савеза.
Управни одбор утврђује предлог и доноси одлуку, за свако признање појединачно,
већином гласова од присутних чланова Управног одбора.
Уколико је при гласању добијен подједнак број гласова за два и више предлога,
биће изабран онај предлог за кога је гласао председник УО.
Ако су чланови УО номиновани за доделу спортских награда наведених у чл. 2. и
чл. 3., као и у случају када се гласа за спортисте, спортске раднике из спортских
организација које су их делегирале у УО Савеза, не учествују у гласању.
Члан 7.
Критеријуми за доделу спортских награда су:
1. постигнути резултати спортиста, спортских организација и спортских
стручњака на међународним и домаћим такмичењима, уврштених у
календар такмичења светских и европских федерација и националних
гранских савеза;
2. достигнућа на пољу стручног и научног рада, и

3. резултати остварени на организовању, унапређењу и афирмацији спорта на
подручју града Шапца.
Код упоређивања резултата из тачке 1. првог става овог члана, користиће се
Правилник о националној категоризацији спортова и Правилник о националној
категоризацији врхунских спортиста Министарства омладине и спорта.
Предност ће имати резултати из олимпијских спортова и дисциплина.
Уколико се упоређују резултати спортиста, из тачке 1. првог става овог члана, који
не испуњавају услове за добијање спортског статуса врхунског спортисте утврђене
Правилником о националној категоризацији врхунских спортиста Министарства
омладине и спорта, предност ће имати резултати остварени у јачој конкуренцији
(број земаља учесница, број такмичара у категорији и сл).
Код избора спортских стручњака и спортских радника, у обзир ће се узимати сви
критеријуми из првог става овог члана, док код избора спортиста и спортских
организација, користиће се критеријуми из тачке 1. првог става овог члана.
За наведене резултате из тачке 1. првог става овог члана, који су остварени у
борилачким спортовима и атлетици, обавезно је уз предлог за избор доставити и
потврду матичног гранског савеза о тачности истих.
Члан 8.
Спортске организације ( клубови ), спортисти и спортски стручњаци могу бити
носиоци највишег спортског признања више пута узастопно.
Члан 9.
Спортске награде додељују се у виду пехара, плакета и укоричених признања.
Члан 10.
Начин, место и време оглашавања за доставу предлога за доделу спортских награда
Савеза, утврђује Управни одбор Савеза.
Члан 11.
Спортска награда се додељује за протеклу годину почетком наредне године.

Члан 12.
Одлука о додели спортских награда саопштава се јавности путем средстава јавног
информисања.
Уручење награда се обавља на пригодној свечаности.
Награде уручује председник Савеза или представник Градске управе Шабац ,
представник Спортског савеза Србије ,члан Управног одбора кога он овласти.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а његовим ступањем на снагу
престају да важе одредбе Правилника од 18.12.2013.г.

У Шапцу, дана 29.10.2018.
Председник УО Спортског савеза:
_____________________________
Веселин Вуковић

