
У складу са чл. 36. став 2. тач. 4) и 18) Статута Спортског савеза Београда, 

Извршни одбор Спортског савеза Београда на II седници,  донео је 23.11.2022. 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, критеријуми, начин и поступак 

доделе годишњих признања Спортског савеза Београда (даљем тексту: ССАБ), за 

посебан допринос у 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 текућој 

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

 

 

II. ВРСТЕ ПРИЗНАЊА, КАТЕГОРИЈЕ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ 

ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА ССАБ 

 

Члан 3. 

Годишње признање  додељује се: 

1. Спортској организацији (клубу) 

2. Спортисти у категорији сениора 

3. Спортисткињи у категорији сениорки 

4. Младом спортисти/спортисткињи у категорији до 20 година  

5. Параспортисти/параспортисткињи у категорији сениора  

6. Појединцу/појединки за животно дело 

 

Члан 4. 

Годишње признање додељује се спортској организацији (клубу) у складу са  

следећим критеријумима за постигнуте изузетне спортске такмичарске резултате: 

1. на међународним клупским спортским такмичењима (евролиге, еврокупови) 

2. на највишим домаћим клупским спортским такмичењима (национално 

првенство) 

 

 Годишње признање додељује се спортисти у категорији сениора, у складу са 

следећим критеријумима за:  

1. остварен врхунски спортски резултат на међународним спортским 



такмичењима (светска, европска првенства и Олимпијске игре) 

2. остварен резултат на националним спортским првенствима  

Годишње признање у овој категорији може добити спортиста уколико је резултате 

остварио у години у којој је био регистрован за београдски клуб који је члан градског и 

националног спортског савеза.  

 

Годишње признање додељује се спортисткињи у категорији сениорки у складу 

са следећим критеријумима за:  

1.    остварен врхунски спортски резултат међународним спортским такмичењима 

(светска, европска првенства и Олимпијске игре) 

2.    остварен спортски резултат на националним спортским првенствима 

 Годишње признање у овој категорији може добити спортисткиња уколико је 

резултате остварила у години у којој је била регистрована за београдски клуб који је члан 

градског и националног спортског савеза.  

 

 Годишње признање додељује се младом спортисти/спортисткињи, у категорији 

до 20 година у складу са следећим критеријумима за: 

1. остварен врхунски спортски резултат међународним спортским такмичењима 

(светска, европска првенства, Олимпијске игре младих) 

2. остварен резултат на националним спортским првенствима 

   Годишње признање у овој категорији може добити спортиста/спортисткиња 

уколико је резултате остварио/ла у години у којој је био регистрован/а за београдски клуб 

који је члан градског и националног спортског савеза.  

 

 Годишње признање додељује се параспортисти/ параспортисткињи у 

категорији у складу са следећим критеријумима за:  

1. остварен врхунски спортски резултат међународним спортским такмичењима 

(светска, европска првенства и Параолимпијске игре) 

2. остварен резултат на националним спортским првенствима 

 Годишње признање у овој категорији може добити спортиста/спортисткиња 

уколико је резултате остварио/ла у години у којој је био регистрован/а за београдски клуб 

који је члан градског и националног спортског савеза.  

 

Годишње признање појединцу/појединки за животно дело, додељује се за 

изузетан вишегодишњи допринос у развоју, унапређењу 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.  

 

Члан 5. 

Изглед и садржину годишњих признања и признања за животно дело утврђује  

Спортски савеза Београда. 

 

 

 



III. НАЧИН ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ГОДИШЊЕ ПРИЗНАЊЕ 

 

 

Члан 6. 

На основу позива ССАБ, кандидате годишња признања предлажу чланице ССАБ 

са образложењем и потребном документацијом. 

Предлози морају бити достављени стручној служби ССАБ у роковима 

дефинисаним позивом ССАБ. 

Члан 7. 

Предлог са образложењем за доделу из члана 4. овог правилника може упутити и 

било који члан Извршног одбора ССАБ. 

 

 

IV. ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА 

 

Члан 8. 

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

Комисије. 

Извршни одбор ССАБ може одлучити да се у текућој години не додели Годишње 

признање у одређеној категорији из члана 4.овог Правилника. 

 

Члан 9. 

Послове из свог делокруга Комисија обавља на седницама. 

Комисија може да ради и одлучује ако седници присуствује више од половине 

укупног броја чланова. 

Члан Комисије који је предложен за добијање Годишњег признања не учествује у 

раду приликом разматрања предлога који се односи на њега. 

Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова. 

Предлоге са документованим образложењем  Комисија  доставља  Извршном 

одбору ССАБ у писменој форми. 

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 10. 

Одлука Извршног одбора ССАБ о додељивању Годишњег признања саопштава 

се добитницима лично, а јавност се обавештава преко средстава јавног информисања. 

Одлуку саопштава Председник ССАБ. 

 

 

 

 

 

 



V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о          

друштвеним признањима у области спорта Спортског савеза Београда од 15.11.2019. 

године.  

 

Члан 12. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана о д  објављивања на званичноj 

интернет страници Спортског савеза Београда. 

 

 

У Београду,                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

23.11.2022. године               Ђорђе Пејчић, с.р.  


