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На основу члана 6. Правилника о додели новчане награде и писмених признања 
спортистима из Аутономне Покрајине Војводине који остваре значајан спортски резултат, 
Комисија за оцену постигнутих резултата, дана 20. октобра 2010. г. доноси следећи 
 
 
 

ПОСЛОВНИК 
о раду Комисије за оцену постигнутих резултата 

 
 
Члан 1. 
 Овим Пословником о раду Комисије за процену постигнутих резултата (у даљем 
тексту: Пословник) се утврђује: 

- Број бодова за сваки остварени резултат наведен у члану 3. Правилника о додели 
новчане награде и писмених признања спортистима из Аутономне Покрајине 
Војводине који остваре значајан спортски резултат, 

- утврђивање списка спортиста као и селектора/тренера који остварују право на 
новчану награду, 

- утврђивање списка спортиста као и селектора/тренера који остварују право на 
писмено признање / плакету, 

- начин рада Комисије за оцену постигнутих резултата, 
- начин одлучивања Комисије за оцену постигнутих резултата. 

 
Члан 2. 

Покрајински секретар за спорт и омладину утврђује висину коефицијента који служи 
за обрачун награде једном или два пута годишње. 
 

Табела бр. 1. 

Рб Такмичење Златна 
медаља 

Сребрна 
медаља 

Бронзана 
медаља 

1. Светско првенство 4.0 3.5 3,0 

2. Европско првенство 3,0 2,5 2,0 

3. Остварен врхунски спортски резултат у светским или 
европским размерама на неком другом такмичењу 2,0 1,5 1,0 

4. 
Остварен спортски резултат који за одређени спорт 
показује изузетан напредак и значајно утиче на 
афирмацију спорта 

2,0 1,5 1,0 

 
 За освојену медаљу на Олимпијским играма коефицијент се утврђује посебном 
одлуком Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, на предлог комисије. 
 
Спортисти са инвлидитетом: 
 

Рб Такмичење Златна 
медаља 

Сребрна 
медаља 

Бронзана 
медаља 

1. Светско првенство у параолимпијским 
дисциплинама 3,0 2,5 2,0 

2. Европско првенство у параолимпијским 
дисциплинама 2,0 1,5 1,0 

3. 
Светско и европска првенства у  
осталим спортским гранама и 
дисциплинама 

1,5 1,0 0,5 

 
 За освојену медаљу на Параолимпијским играма коефицијент се утврђује посебном 
одлуком Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, на предлог комисије. 



 
 
 
Члан 3. 
 Комисија има обавезу да Покрајинском секретару за спорт и омладину најмање два 
пута годишње припреми писмени предлог са образложењем добитника новчаних награда и 
писмених признања (плакета). 
 
Члан 4. 
 Комисија утврђује облик и дизајн писмених признања (плакета) који се додељује 
спортистима и њиховим тренерима. 
 
Члан 5. 
 Комисија се састоји од 3 члана које именује Покрајински секретар за спорт и 
омладину. Комисија ради на седницма коју сазива председник Комисије. Комисија може да 
заседа ако је на седници присутно најмање два члана.  
 
Ћлан 6. 

Комисија доноси одлуке о награђенима на основу достављене документације и на 
основу Правилника. 
 
Члан 7. 
 Комисија на седници утврђује предлог висине коефицијента који служи за обрачун 
награде једном или два пута годишње. Висина коефицијента зависи од укупно 
расположивих средства која се издвоје за ову намену у буџетској години. 
 
Члан 8. 
 Све одлуке Комисија доноси већином гласова, а на основу приложене 
документације и законских прописа. 
 
Члан 9. 
 На седници се води записник, који потписују сви присутни чланови Комисије. 
 
Члан 10. 
 Сагласност на Пословник даје Покрајински секретар за спорт и омладину. 
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