
На основу члана 31. алинеја 2. у вези с чланом 27. тачка 9. алинеја 7. Статута Аутономне 

покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/2014) и чл. 134. став 1. тачка 12) и 135. став 

1. тачка 1) Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), Скупштина Аутономне 

покрајине Војводине, на седници одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела је 

 

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ 

ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

Члан 1. 

Овом покрајинском скупштинском одлуком установљава се годишње признање у 

области спорта под називом „Вихор” (у даљем тексту: Вихор) најбољим спортистима и 

спортским организацијама у Аутономној покрајини Војводини (у даљем тексту: АП Војводини) и 

уређује поступак за доделу овог признања ‒ као вида одавања друштвеног признања. 

 

Члан 2. 

Све именице које се у овој одлуци користе у мушком роду, а имају и женски род, 

подразумевају и истовремено обухватају исте именице у женском роду. 

 

 Члан 3 . 

За Вихор могу бити предложени спортисти и спортисткиње који имају држављанство 

Републике Србије и пребивалиште или боравиште на територији АП Војводине и спортске 

организације чије је седиште на територији АП Војводине, а постигли су врхунске спортске 

резултате у години за коју се признање додељује. 

Признање се додељује следећим категоријама: 

1. најбољи спортиста; 

2. најбоља спортисткиња;  

3. најбоља спортска организација  у мушкој конкуренцији; 

4. најбоља спортска организација  у женској конкуренцији; 

5. најбољи спортиста са инвалидитетом; 

6. најбоља спортисткиња са инвалидитетом; 

7. најбоља спортска организација особа са инвалидитетом у мушкој конкуренцији; 

8. најбоља спортска организација особа са инвалидитетом у женској конкуренцији. 

 

Члан 4. 

Добитнику признања додељују се повеља, статуа и новчана награда. 

Повеља се издаје на обрасцу величине 50 x 34 цм. 

Статуа је израђена од метала, а у доњем делу урезује се име, односно назив носиоца 

признања. 

Новчана награда за категорије под тач. 1, 2, 5. и 6. из члана 3. став 2. додељује се у 

висини шест просечних зарада запослених у АП Војводини, у месецу који претходи месецу у 

коме се признање додељује. 

Новчана награда за категорије под тач. 3, 4, 7. и 8. из члана 3. став 2, додељује се у 

висини десет просечних зарада запослених у АП Војводини, у месецу који претходи месецу у 

коме се признање додељује. 

Изглед повеље и статуе, прописује Покрајинска влада, посебним актом. 

  

Члан 5. 

Вихор се додељује сваке године у децембру.  

О додели Вихора одлучује Одбор за доделу признања (у даљем тексту: Одбор). 

 Одбор образује Покрајинска влада и именује председника и четири члана из редова 

врхунских спортиста, спортских стручњака, спортских функционера и спортских новинара. Један 

члан Одбора је представник органа покрајинске управе надлежног за послове у области спорта.  

Одбор доноси Пословник о раду. 

 

Члан 6. 

Позив за предлагање кандидата објављује се на интернет страници органа покрајинске 

управе надлежног за послове у области спорта, најкасније до 15. новембра за сваку годину. 



Предлоге кандидата за добијање Вихора Одбору достављају покрајински грански 

спортски савези и клубови са седиштем на територији АП Војводине, најкасније до 30. 

новембра текуће године. 

Право предлагања кандидата имају и сви чланови Одбора. 

 

Члан 7. 

Код одлучивања о додели Вихора у појединачној конкуренцији, Одбор вреднује 

резултате првенствено постигнуте на следећим такмичењима: 

1. Олимпијске и Параолимпијске игре – пласман од првог до осмог места; 

2. Светско првенство – пласман од првог до осмог места; 

3. Европско првенство – пласман од првог до трећег места;  

4. Светски куп – пласман од првог до трећег места; 

5. Медитеранске игре – пласман од првог до трећег места; 

6. Остварен резултат на неком другом признатом такмичењу, који по својој вредности 

представља врхунски резултат у светским или европским размерама или државни 

рекорд. 

 Уколико постоје истоврсни резултати у олимпијским односно параолимпијским 

спортовима и спортовима који нису у олимпијском односно параолимпијском програму, 

предност при добијању признања имаће кандидати из спорта из олимпијског и 

параолимпијског програма. 

 

Члан 8. 

 Код одлучивања о додели Вихора у конкуренцији спортских организација, Одбор 

вреднује кандидате према следећим критеријумима и то: 

1. Резултат на међународним и националним такмичењима и манифестацијама; 

2. Учешће и остварени резултати спортиста из спортске организације у репрезентативним 

селекцијама; 

3. Допринос спортске организације реализацији активности из приоритетних, општих и 

посебних циљева садржаних у Програму развоја спорта у АП Војводини (рад са младим 

селекцијама у циљу идентификације перспективних спортиста, доступност бављења 

спортским активностима, допринос развоју школског спорта, унапређење 

међурегионалне сарадње, унапређење стручног рада у спорту итд.) 

    

Члан 9. 

Уколико Одбор утврди да у појединој категорији из члана 3. став 2. нама кандидата који 

заслужује ово признање, у тој категорији се признање неће доделити. 

 

Члан 10. 

   Стручно-техничке и административне послове за Одбор обавља орган покрајинске 

управе надлежан за послове у области спорта. 

 

Члан 11. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о додели годишњег 

признања у области спорта („Службени лист АПВ”, број 8/2003). 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Аутономне покрајине Војводине”. 

 

 


