
ГОДИШЊА НАГРАДА 

СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

 

 Спортски савез града Зрењанина сваке године награђује најбоље спортисте, 

спортске екипе, спортске стручњаке - тренере, спортске раднике, стручњаке у спорту, 

спортске судије, спонзоре - донаторе и пропагандисте на територији Града Зрењанина 

и додељује посебна признања за остварене резултате и допринос афирмацији спорта. 

 Предлоге за награду достављају спортске организације, друштва и савези 

чланови Спортског савеза писменим путем и на меморандуму клуба овереним печатом 

и потписом овлашћеног лица. Чланови Комисије могу предложити кандидате за 

награду. Предлози морају бити образложени са јасно исказаном категоријом за коју се 

предлог доставља. 

 Награде додељује комисија коју именује Управни одбор Спортског савеза града 

Зрењанина. 

 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ 

 

1. СПОРТИСТИ У ОЛИМПИЈСКИM СПОРТОВИМА И СПОРТОВИМА 

КОЈИ СУ ПРИДРУЖЕНЕ ЧЛАНИЦЕ МОК-А 

 

 Постигнути резултати на званичним међународним такмичењима, појединачно, 

екипно или у оквиру репрезентације. У категорији спортиста награђује се најбољи 

појединци у мушкој и женској конкуренцији у три узрасне категорије – сениори, 

јуниори и спортске наде/кадети и пионири/. 

 Награђује се 1/један /спортиста и спортисткиња у свакој узрасној категорији. 

 

СЕНИОР:  

СЕНИОРКА:   

ЈУНИОР:  

ЈУНИОРКА: 

Кадет м:  

кадет ж:  

 

2. СПОРТИСТИ ИЗ НЕОЛИМПИЈСКИХ СПОРТОВА 

 

Постигнути резултати на званичним међународним такмичењима, појединачно, 

екипно или у оквиру репрезентације. 

Награђује се 1/један/ спортиста и спортисткиња у свакој узрасној категорији 

СЕНИОР:  

СЕНИОРКА:   

ЈУНИОР:  

ЈУНИОРКА: 

 

3. СПОРТСКЕ ЕКИПЕ 

 

Постигнути екипни резултати на званичним домаћим и међународним 

такмичењима у текућој години. На избор утиче развијеност дотичног спорта у Србији и 

на европској и светској сцени. У категорији спортских екипа награђује се најбоља 



екипа у мушкој и женској конкуренцији у категорији сениора и јуниора, спортске наде 

/ кадети и пионири /. 

Награђује се 1 /једна/ екипа у мушкој и женској категорији за сениоре и јуниоре, 

спортске наде /кадети и пионири/. 

СЕНИОРИ:  

СЕНИОРКЕ:  

ЈУНИОРИ:  

ЈУНИОРКЕ:  

КАДЕТИ:  

КАДЕТКИЊЕ:  

 

4. СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ - ТРЕНЕРИ 

 

Истакнути резултати у подизању спортског подмлатка и постигнути врхунски 

резултати са екипама и појединцима.  

Награђује се 1 / један / тренер. 

 

5. СПОРТСКИ РАДНИЦИ 

 

Допринос у афирмацији спорта кроз рад у спорту и спортским организацијама и 

форумима. 

Награђује се 1 /јадан/ радник. 

 

6. СТРУЧЊАЦИ У СПОРТУ 

 

Лекари, психолози, правници, инжењери, конструктори, историчари, 

истраживачи, књижевници и друга лица која су својим стручним ангажовањем 

допринела остварењу спортских резултата и развоју спорта. 

 Награђује се 1 /један/ стручњак у спорту. 

 

7. СПОРТСКЕ СУДИЈЕ 

 

Дугогодишња изузетно плодна и запажена судијска активност на домаћим 

такмичењима и суђење на такмичењима највишег мађународног ранга. 

Награђује се 1 /један/ судија. 

 

8. СПОНЗОРИ - ДОНАТОРИ 

 

Предузећа и друге организације и појединци који су путем                              

спонзорства - донаторства помогли спортским организацијама у остварењу њихових 

програмских активности. 

Награђује се 1 /један/ спонзор - донатор 

 

9. СПОРТИСТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

Постигнути резултати на званичним међународним такмичењима, појединачно, 

екипно или у оквиру репрезенације. 

 Награђује се 1 /један/ спортиста или спортискиња. 

 

 



10.  ПРОПАГАНДИСТИ 

 

Новинари, фоторепортери, сниматељи, дневни и недељни листови, спортске 

рубрике и редакције електронских медија за допринос у информисању, пропагирању и 

афирмацији спорта. 

Награђује се 1 /један/ пропагандиста. 

 

11. ПОСЕБНА ПРИЗНАЊА 

 

Спортским организацијама и друштвима, предузећима и другим привредним 

организацијама, установама, појединцима и групама који су допринели афирмацији 

спорта и остварењу резултата. 

 

12. ЖИВОТНО ДЕЛО 

 

 

 НАПОМЕНА:    

 У изузетним случајевима Комисија може доделити и више од једне Награде за 

одређену категорију. 

 

 

НАГРАДА КОЈУ ДОДЕЉУЈЕ СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

САСТОЈИ СЕ ОД ДИПЛОМЕ И ПЛАКЕТЕ. 

 

 

 

 

       УПРАВНИ ОДБОР 

     СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 


