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ПРАВИЛНИ К  

О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ И ПИСМЕНИХ ПРИЗНАЊА СПОРТИСТИМА ИЗ АП 
ВОЈВОДИНЕ КОЈИ ОСТВАРЕ ЗНАЧАЈАН СПОРТСКИ РЕЗУЛТАТ 

 
 
 

Члан 1. 
 

 Правилником о додели новчане награде и писмених признања спортистима из 
Аутономне Покрајине Војводине који остваре значајан спортски резултат (у даљем тексту: 
Правилник) утврђују се критеријуми и услови за награђивање спортиста, као и начин 
додељивања награде. 
 

Члан 2. 
 

 Право на новчану награду има спортиста у узрасној категорији сениори и  прва 
узрасна категорија испод сениора, који је члан спортске организације са седиштем на 
територији АП Војводине и који је за исту наступао најмање 6 месеци пре постизања 
значајног спортског резултата. 
 Право на награду има и тренер спортисте који се налази у функцији националног 
селектора/тренера а чији је матични клуб са територије АП Војводине и живи на територији 
АП Војводине. У индивидуалним спортовима право на награду има и лични тренер 
спортисте уз услов да је био у саставу званичне делегације на такмичењу на којем је 
спортиста остварио значајан спортски резултат за који је награђен. За остварени резултат 
спортисте, може се доделити само једна награда за селектора/националног тренера/личног 
тренера. 
 Право на новчану награду остварује се у три групе спортова: 

- I група спортова – олимпијске спортске гране,  
- II група спортова – спортске гране који су придружени чланови Међународног 

олимпијског комитета (светско удружење – ARISF). 
- III група спортова – спортске гране које су препознате од стране Међународног 

олимпијског комитета (светско удружење – SPORTACCORD). 
 Право на писмено признање (плакету Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину) имају спортисти из спортских грана које се не налазе у горе наведеним групама. 
Право на писмено признање имају и спортисти нижег узраста као и њихови тренери уколико 
за тај узраст постоји званично европско, односно светско првенство. 
 

Члан 3. 
 

 Под значајним спортским резултатом у смислу овог Правилника сматрају се освојена 
медаља за репрезентацију Србије на : 

1) Олимпијским играма 
2) Светском првенству 
3) Европском првенству 
4) Остварен врхунски спортски резултат у светским или европским размерама на 

неком другом такмичењу; 
5) Остварен спортски резултат који за одређени спорт показује изузетан напредак и 

значајно утиче на афирмацију спорта . 
 
Члан 4. 
Право на доделу награде по овом Правилнику има спортиста о чијем постигнутом 

значајном спортском резултату, надлежни покрајински грански савез или матични клуб 
спортисте писмено обавести Покрајински секретаријат за спорт и омладину у року од 15 
дана од дана постизања резултата. Да би спортиста или селектор/тренер добио новчану 
награду или писмено признање неопходно је да покрајински грански савез или матични 
клуб достави следећу документацију: 
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1. Попуњени образац пријаве резултата (налази се у прилогу овог правилника), 
2. Копију из завршног билтена, где је видљиво о којем се такмичењу ради, месту 

и датуму одржавања такмичења,пласман, број такмичара и број победа 
спортисте, 

3. За националног селектора/тренера или за личног тренера спортисте копија 
завршног билтена из којег је видљиво његово присуство на такмичењу или 
доказ из националне федерације да је тренер био у саставу националне 
делегације на том такмичењу, као и копију акредитације са такмичења, 

4. Копију личне карте, 
5. Копију текућег рачуна из банке 

За спортисте и тренере који имају право на писмено признање (плакета) не 
доставља се копија личне карте и копија текућег рачуна из банке. 
 У случају да покрајински грански савези или матични клубови спортиста и 
селектора/тренера не доставе у наведеном року (15 дана по оствареном резултату) или 
доставе непотпуну документацију Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, преко 
Спортског савеза Војводине, спортисти и тренери губе права наведена у овом Правилнику. 
 

Члан 5. 
 

 Новчане награде се утврђују на основу вредносних коефицијената и то: 
 
рб Спортисти/тенери I група II група III група 
1 Спортисти  1,00 0,70 0,40
2 Тренери 0,50 0.35 0.25
3 Спортисти - Неолимпијске дисциплине у олимпијским спортовима 0,50 
4 Спортисти - Остале дисциплине у неолимпијским спортовима  0,40 0,25
5 Тренери - Неолимпијске дисциплине у олимпијским спортовима 0,35 
6 Тренерии - Остале дисциплине у неолимпијским спортовима  0,25 0,25
 
 У екипним спортовима, као и у појединачним спортовима у којима више спортиста 
учествује у постизању резултата коефицијент се умањује за 50% у односу на појединачне 
спортове. 
 Новчане награде за јуниоре умањују се за 20% у односу на горе наведене 
коефицијенте. 
 Новчана награда у пуном износу додељује се за резултат који доноси највише 
бодова. За освајање више медаља на једном такмичењу, у појединачним спортовима износ 
награде се умањује за 50% за освојену друго, трећу ... медаљу. 

За тренере који остваре право на новчану награду за спортисте, који су на једном 
такмичењу освојили више медања, награђује се само један резултат спортисте и то онај за 
који је одређен највећи износ средстава. 
 Право на новчану награду у појединачним спортовима (мушкарци) имају спортисти 
код којих је у конкуренцији било минимално 16 спортиста на светском првенству или 12 
спортиста на европском првенству и уз услов да имају минимално две победе.  
 Право на новчану награду у појединачним спортовима (жене) имају спортискиње код 
којих је у конкуренцији било минимално 12 спортиста на светском првенству или 10 
спортиста на европском првенству и уз услов да имају минимално две победе.  

 
Члан 6. 

 Коефицијент утврђен у члану 5. овог Правилника за такмичења која су наведена у 
члану 3. овог Правилника множи се са одређеним бројем бодова за наведена такмичења. 
Одређивање броја бодова за свако такмичење и постигнути резултат утврђује Покрајински 
секретар за спорт и омладину на предлог Комисије за оцену постигнутог резултата. 
 Комисија има 3 члана које именује Покрајински секретар за спорт и омладину. Опис 
послова и радних задатака Комисије за оцену постигнутих резултата регулише се 
Пословником о раду Комисије за оцену постигнутих резултата. 
  



Члан 7. 
Награђивање спортиста са инвалидитетом 
 Спортистима са инвалидитетом који освоје медање на званичним такмичењима 
(Параолимпијске игре, светска и европска првенства) у параолимпијским дисциплинама и 
спортским гранама и дисциплинама које се не налазе на програму Параолимпијских игара 
припадају новчане награде на основу следећих коефицијената: 
 
рб Спортисти Коефицијент 
1 Параолимпијске спортске дисциплине 1,00 
2 Остале спортске гране и дисциплине 0,50 
 

Право на новчану награду имају спортисти са инвалидитетом само у узрасној 
категорији сениора, који је члан спортске организације са седиштем на територији АП 
Војводине. 
 У екипним спортовима, као и у појединачним спортовима у којима више спортиста 
учествује у постизању резултата коефицијент се умањује за 50% у односу на појединачне 
спортове. 
 Новчана награда у пуном износу додељује се за резултат који доноси највише 
бодова. За освајање више медаља на једном такмичењу, у појединачним спортовима износ 
награде се умањује за 50%. 
 Право на писмено признање (плакету Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину) имају спортисти са инвалидитетом у узрасту јуниора и кадета, као и тренери 
спортиста у узрасту сениора, јуниора и кадета. 
 Услов да би спортисти са посебним потребама добили новчане награде и писмена 
признања (плакете) је да спортсти са посебним потребама буду препознати од стране 
Спортског савеза Војводине, преко покрајинског гранског савеза који окупља лица са 
посебним потребама. 
 Право на новчану награду у појединачним и екипним такмичењима инвалида имају 
спортисти код којих је у конкуренцији било минимално 12 спортиста на светском првенству 
или 10 спортиста на европском првенству и уз услов да имају минимално две победе.  

 
Члан 8. 

 Новчане награде и писмена признања се додељују два пута годишње. 
 

Члан 9. 
  
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и објављује се на веб сајту Покрајинског 
секретаријата за спорт и омладину. 

 
 
 
 
Нови Сад, 20. октобар 2010. 
 
Број: 307/2010 
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