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КОНКУРС
ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕГ СПОРТИСТЕ
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ
Општина Нови Град, у складу са Правилником о додјели јавних спортских признања, расписује
Конкурс за избор кандидата за добијање јавних спортских признања за постигнуте спортске
резултате и унапређење спорта у 2017.години на подручју општине Нови Град.
Основни циљ додјељивања је одавање признања организацијама за физичку културу и спортистима,
спортским стручњацима и спортским радницима који својим резултатима, стручношћу и
активношћу доприносе развијању и унапређивању масовних и такмичарских облика физичке
културе и постизању врхунских спортских резултата, јачању здравља, психо-физичких способности,
формирању моралног лика спортиста, јачању међународног угледа наше земље и подстицању
свестране активности на унапређењу спорта и физичке културе у Општини Нови Град и шире.
Јавна спортска признања општине Нови Град се додјељују:
1)
2)
3)
4)
5)

НАЈБОЉОЈ СПОРТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГОДИНЕ (клуб,друштво, организација и др.)
НАЈБОЉЕМ СПОРТИСТИИ СПОРТИСТКИЊИ ГОДИНЕ,
НАЈИСТАКНУТИЈЕМ СПОРТСКОМ РАДНИКУ ГОДИНЕ,
НАЈУСПЈЕШНИЈЕМ СПОРТСКОМ ТРЕНЕРУ ГОДИНЕ,
НАЈБОЉЕМ МЛАДОМ СПОРТИСТИИ СПОРТИСТКИЊИ ГОДИНЕ.

1. НАЈБОЉА СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГОДИНЕ (клуб, друштво, организација и
др.)
Награда се додјељује за постигнуте значајне такмичарске резултате које су постигли њеничланови у
земљи и иностранству у протеклој години. Такође, за заступање заједничких интереса клуба,
друштва или организације пред општинским и државним органима и организацијама, обезбјеђење
услова за развој врхунског спорта, предузимање активности ради омасовљавања чланства у клубу,
пружање стручне помоћи својим члановима за унапређивање њиховог рада, организовање иновација
знања стручних кадрова у клубу, активности на јачању спортског морала и спортског духа код
својих чланова, обезбјеђење функционисања јединственог информационог система на нивоу савеза,
учествовање у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су потребни
организацији, односно клубу.

2. НАЈБОЉИ СПОРТИСТА И СПОРТИСТКИЊА ГОДИНЕ
Признање се додјељује за постигнуте значајне резултате на такмичењима у земљи и иностранству и
општини Нови Град у току године за које се признање додјељује. Такође, за очување спортског
угледа клуба за који наступају, за очување моралног лика спортисте и угледа OпштинеНови Град и
Републике Српске.
3. НАЈИСТАКНУТИЈИ СПОРТСКИ РАДНИК ГОДИНЕ
Ово признање додјељује се појединцима за систематско ангажовање и рад на развијању активности
у организацијама за физичку културу, спортским савезима и друштвима. Такође, за успјешно
руковођење и активност у органима и тјелима организација у области спорта и физичке културе, за
непосредно ангажовање на оснивању нових спортских организација и друге сличне активности, а
све у интересу спорта и физичке културе уопште.
4. НАЈУСПЈЕШНИЈИ СПОРТСКИ ТРЕНЕР ГОДИНЕ
Признање се додјељује за активност на унапређењу спортског стваралаштва и подизању квалитетног
спорта, при чему је од значаја: оспособљавање спортиста и екипа за врхунска спортска достигнућа
(појединачна или екипна), постигнути такмичарски резултати, број спортиста са којима је тренер
радио, активност на стручном и васпитном раду са спортистима, за допринос у раду тренерске
организације и друге сличне активности.

5. НАЈБОЉИ МЛАДИ СПОРТИСТА И СПОРТИСТКИЊА ГОДИНЕ
Ово признање се додјељује за постигнуте значајне резултате у Општини Нови Град и ширеу току
године за коју се признање додјељује у категорији пионирске, кадетске или јуниорске селекције.
При избору се узима у обзир успјех у школи, учешће на такмичењима и постигнути резултати.

НАЧИН ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЈЕЛУ ЈАВНИХ СПОРТСКИХПРИЗНАЊА
Конкурс јеотворен до 21.12.2017. године а приједлози са документованим образложењима
достављају се у затвореној коверти Комисији за додјељивање јавних спортских признања општине
Нови Град , са назнаком „Избор најбољег спортисте за 2017.годину“
Пријаве се достављају на Инфо пулт општине Нови Град.
Предлагачи за додјелу јавних спортских признања могу бити организације за физичку културу
(клуб, друштво, организација), грански спортски савези, школе грађани и други органи и
организације.

ПОСТУПАК ЗА ДОДЈЕЉИВАЊЕ ЈАВНИХ СПОРТСКИХ ПРИЗНАЊА
Јавна спортска признањаопштина Нови Град додјељује до 31. јануара2018. године.
Одлуку о додјељивању јавних спортских признања доноси Начелник општине Нови Град на
приједлог Комисије за додјељивање јавних спортских признања општине Нови Град.
Комисију за додјељивање јавних спортских признања општине Нови Град именује Начелник
општине Нови Град из редова спортиста и спортских радника и стручњака у области физичке
културе.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Дрљача, дипл.инж.шум.

Достављено:
 Огласна плоча општине Нови Град,
 Евиденција,


Архива.

