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ПОШТОВАНИ СПОРТСКИ ПРИЈАТЕЉИ,
Спортски савез Ужицe  и ове године  ће традиционално доделити  XXXV "НАГРАДУ СПОРТСКОГ 

САВЕЗА УЖИЦЕ" за 2019.годину, за посебан допринос и афирмацију спорта у Граду Ужицу. 

На основу  члана 35. Статута Спортског савеза Ужице, Управни одбор Спортског савеза Ужице на 
својој 21. седници одржаној 14.10.2019.године, донео је Одлуку о распису, Конкурса за XXXV "НАГРАДУ 
СПОРТСКОГ САВЕЗА УЖИЦЕ", за 2019. годину, а на основу Правилника о условима и начину предлагања 
кандидата за Награду Спортског савеза Ужице.

Краћа верзија Конкурса за доделу XXXV "Награде Спортског савеза Ужице" за 2019. 
годину.
 

Награде се додељују:
I -   Организацијама:  
1. Основној организацији за физичку културу (друштво, клуб,  удружење и др.), за најбоље 

остварене спортске резултате.
2. Радној организацији, установи, организацији, државној и међународној институцији, која је 

помогла спортске организације и развој спорта у граду Ужицу.

II   -Појединцима:  
1. За изузетну дугогодишњу активност - животно дело,
2. За истакнуте спортске резултате - спортиста године,
3. За стручни рад - спортском тренеру стручњаку, организатору рекреације и др.
4. За наставно - васпитни рад - наставник - професор физичког васпитања.
5. За друштвено - спортски рад - спортском раднику.
6. За стручни рад у другим областима - делатностима (новинар, лекар, инжењер и др.).
7. За најуспешнији спортски резултат у текућој години - млади перспективни спортиста

а) пионир/ка,   рођени  2005/2006. године,
б) кадет/киња, рођени  2003/2004. године,
в) јуниор/ка,     рођени 2001/2002. године.

8. За најбољег спортисту особа са инвалидитетом.

Награде се додељују за резултате и активности постигнуте у 2019.години, изузев за животно дело, 
где ће ценити активност у дужем временском периоду.

Молимо Вас, да објективнo и документованo образложите Ваш предлог и упутите, најкасније до 
петка     13  . децембра 201  9  .године  , на СПОРТСКИ САВЕЗ УЖИЦЕ, 31000 Ужице, Поштански фах бр. 99. 
или тел/факс 031/3518-457 или Е-mail: оffice@sportskisavezuzice.rs.

Предлози поднети после утврђеног рока за Награду, неће се узимати у обзир.
С поштовањем,

СПОРТСКИ САВЕЗ УЖИЦЕ
Председник

              Недељко Милосављевић, с.р.


