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У складу са чл. 36.  став 2. тач. 4) и 18) Статута Спортског савеза Београда, Извршни 
одбор Спортског савеза Београда донео је 15.11.2019. године  

 
ПРАВИЛНИК 

О ГОДИШЊИМ ПРИЗНАЊИМА СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 
за посебан допринос развоју спорта у граду Београду 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником се уређује установљење, критеријум, начин и поступак доделе  

годишњих признања Спортског савеза Београда, за посебан допринос развоју спорта у 
граду Београду. 
 

Члан 2. 
Спортски савез Београда (даље у тексту: ССАБ) додељује годишња признања 

једанпут у години.  
Годишње признање се додељује као награда за постигнуте резултате у последњих 

четири године, осим за животно дело где се подразумева неограничен временски 
период. 
 

Члан 3. 
Основни циљ додељивања годишњег признања је одавање признања 

организацијама у области спорта, спортистима, спортским стручњацима и другим 
спортским радницима који својом активношћу, ангажованошћу  и резултатима, значајно 
доприносећи развоју и унапређењу спорта у граду Београду, било постизањем врхунских 
спортских резултата било развојем масовног спорта, односно, окупљања што већег броја 
деце, омладине, жена и грађана кроз различите програме спортских активности у 
Београду. 

 
Члан 4. 

Годишње признање се додељују у облику повеље и у новчаном износу 
(појединцима). 

Изглед и садржај повеље утврђује Извршни одбор ССАБ.  
Извршни одбор утврђује висину новчаног износа из става 1. овог члана за сваку 

годину. 
 
II. КАТЕГОРИЈЕ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА 
 

Члан 5. 
Годишње признање се може доделити најуспешнијим: 

 Организацији у области спорта у граду Београду 
1. територијалном спортском савезу; 
2. надлежном градском спортском савезу; 
3. спортској организацији. 

 појединцу  
1.   животно дело 
2. спортисти 
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2.1. спортисти у олимпијском спорту: 
2.2. спортисти у неолимпијском спорту: 
2.3. спортисти инвалиду; 

3. спортском стручњаку; 
4. спортском функционеру; 
5. спортском новинару . 
     

У свакој од категорија и подкатегорија из става 1. овог члана може се годишње, по 
правилу, доделити највише једно годишње признање. 
 

Члан 6. 
Годишње произнање се додељује у текућој години за изузетне постигнуте спортске 

резултате у последњих четири године за категорије спортиста у олимпијском и 
неолимпијском спорту и спортиста инвалида. 

Годишње признање за категорије организација из чл. 5. и појединцима (животно 
дело, спортском стручњаку, спортском функционеру и спортском новинару) додељује се 
за вишегодишњи рад у спорту. 

Годишње признање може се добити само једном. 
Годишње признање за животно дело може се добити и ако је већ добијена у некој 

од категорија из чл. 5.  
Годишње признање се може, изузетно од става 3. овог члана, поново доделити 

територијалном спортском савезу и надлежном градском спортском савезу након 15 
година од добијања награде. 
 

Члан 7. 
Годишње признање се може доделити организацији у области спорта у складу са 
следећим критеријумима: 
 

1. Територијалном спортском савезу: за спортске и такмичарске резултате 
организација које чине тај савез, за број и квалитет  масовних  спортских активности и 
манифестација, за резултате у настојањима де се повећа број спортских организација, за 
рад на организовању усавршавања стручног кадра, за борбу против свих негативних 
појава у спорту и резултате у тој борби, за испољене организаторске способности 
руководства савеза у задовољавању потреба својих чланица од заједничког интереса и за 
допринос у остваривању заједничких програма у оквиру ССАБ, за успешност у 
остваривању надлежности утврђених Законом о спорту. 

2. Надлежном градском спортском савезу (за грану или област спорта): Надлежнoм 
градском гранском спортском савезу за изузетне спортске такмичарске резултате које су 
постигли његови чланови у земљи и иностранству, на службеним међународним или 
националним спортским такмичењима. Код приближно једнаких такмичарских резултата 
предност ће имати она организација која окупља већи број клубова и спортиста који 
редовно тренирају, која има бољи први следећи по вредности постигнути пласман или 
резултат, која је у олимпијском спорту. У случају постизања истоврсних пласмана 
националних спортских екипа и клупских екипа, предност има резултат националне 
екипе. Градском спортском савезу за област спорта за изузетне резултате у реализовању 
програма повећања обухвата бављења грађана спортским активностима у одређеној 
области спорта, а нарочито деце, жене, младих и унапређење спортске организованости и 
постигнутих спортских резултата. 
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3. Спортској организацији за постигнуте изузетне спортске такмичарске резултате 
на службеним највишим међународним клупским спортским такмичењима.  
 
Годишње признање се може доделити појединцу у складу са следећим критеријумима: 
 

1. Животно дело – ово признање доделиће се за изузетан вишегодишњи допринос 
у развоју, унапређењу рекреативног, школског и врхунског спорта на територији града 
Београда. За изузетне спортске резултате, педагошки, тренерски и научни рад у области 
физичког васпитања и спорта. Дугогодишњи друштвено-спортски рад, обезбеђење 
материјално-финансијских и инфраструктурних услова за унапређење и развој спорта 
уопште. Носилац друштвено спортских признања и награда. 

2. Спортисти у олимпијском спорту, спортисти у неолимпијском спорту и спортисти 
инвалиду – врхунски спортски резултат спортиста и спортискиња, на службеним 
међународним или националним спортским такмичењима, у земљи и иностранству. 
Спортиста из састава спортске екипе може добити награду под условом да је  проглашен 
најуспешнијим (најбољим) играчем СП или ЕП.  Код приближно истих резултата предност 
ће имати онај спортиста, односно спортисткиња (награду не може добити спортиста који 
је кажњен од свог савеза или међународних спортских организација) који су евидентно 
испољили високе моралне вредности на такмичењима и имају врхунски спортски 
резултат у дужем периоду. У случају постизања истоврсних пласмана спортиста из 
индивидуалног спорта и спортиста из колективног спорта, предност имају спортисти из 
индивидуалног спорта. Врхунски спортски резултат се оцењује на основу: такмичарског 
пласмана, спортског рејтинга или рекорда. 

3. Спортски стручњаци - изузетан стручни рад у спорту, који се огледа у  
конкретном доприносу и утицаја на постизање врхунских спортских резултата спортиста, 
унапређење стручног рада на највишем нивоу или на континуирано повећање обухвата 
бављења грађана спортом; изражени и потврђени педагошки квалитети у раду са 
спортистима и другим учесницима у систему спорта; примена савремених и утврђених 
метода у стручном раду; стално стручно усавршавање испољено у учешћу на семинарима, 
саветовањима и другим видовима стручног усавршавања и објављивању стручних радова. 
Успешност спортског тренера утврђује се на основу његовог доприноса у остваривању 
постигнутих пласмана спортиста или екипа, са којима је радио, на службеним 
међународним или националним такмичењима. 

4. Спортски функционери – изузетан допринос унапређењу спортске праксе и 
квалитета рада у организацији у области спорта, постизању врхунских спортских резултата 
спортиста или повећању обухвата бављења грађана спортом; изузетан допринос у 
ваннаставним спортским активностима ученика и студената; изузетан допринос у научно-
истраживачком и истраживачко-развојном раду у области спорта (објављена публикација 
од посебног значаја за област спорта). 

6. Спортски новинари -  запажена и изузетна активност у оквиру матичне струке 
којом је  значајно допринео развоју спорта, а нарочито када је у питању: истинито и 
квалитетно извештавање спортске јавности о догађајима у спорту, јавна осуда 
негативности у спорту и праведан, непристрасан однос према учесницима у спорту, као и 
други посебно значајан допринос развоју спорта.  
 
III. НАЧИН ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ГОДИШЊЕ ПРИЗНАЊЕ 
 

Члан 8. 
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Комисија за награде и признања ССАБ (Удаљем тексту: Комисија) уз помоћ 
канцеларије ССАБ прикупља све релевантне податке, и на основу њих одређује листу 
кандидата по категоријама за Годишње признање из чл. 5. ст. 1. овог правилника. 

Извршни одбор ССАБ може одлучити да се у текућој години не додели Годишње 
признање у одређеној категорији из чл. 5. ст. 1. овог правилника. 

Предлоге са документованим образложењем Комисија доставља Извршном 
одбору ССАБ у писменој форми. 

 
Члан 9. 

Предлог са образложењем за доделу из чл. 5. ст. 1. овог правилника може упутити 
и било који члан Извршног одбора ССАБ. 
 
IV. ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА 
 

Члан 10. 
 Одлуку о додели Годишњих признања доноси Извршни одбор ССАБ, на предлог 

Комисије.  
 

Члан 11. 
Послове из свог делокруга Комисија обавља на седницама. 

 Комисија може да 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. 
Комисија је дужна да предложи Извршном одбору ССАБ доношење одлуке о 

додели Годишњих признања. Генерални секретар ССАБ обавештава Председника ССАБ и 
Извршни одбор о предлогу Комисије. У хитним случајевима Извршни одбор ССАБ може 
преузети улогу Комисије. 
 

Члан 12. 
Одлука Извршног одбора ССАБ о додељивању Годишњег признања саопштава се 

добитницима лично, а јавност се обавештава преко средстава јавног информисања. 
Одлуку саопштава Председник ССАБ. 

 
Члан 13. 

Члан Комисије који је предложен за добијање Годишњег признања не учествује у 
раду  приликом разматрања предлога који се односи на њега. 

 
Члан 14. 

Годишње признање уручује Председник ССАБ или друго лице које одреди 
Председник ССАБ. 
 
V. СРЕДСТВА ЗА ГОДИШЊЕ ПРИЗНАЊЕ 
 

Члан 15. 
Средства за Годишње признање обезбеђују се финансијским планом ССАБ, из 

буџета града Београда и донацијама. 
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VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 

друштвеним признањима у области спорта од 27.02.2012. године. 
 

Члан 17. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на званичном 

Интернет сајту (страници) ССАБ. 
 

      ПРЕДСЕДНИК  
 
  Драган Томашевић 

 


