
Ј.П. " РАДИО СРБАЦ" 
С Р Б А Ц  
Организациони одбор манифестације 
„Избор спортисте општине Србац у 2019. години“ 
Број:    109/19 
Датум:4.12.19 године 
На основу Одлуке о утврђивању критерија за избор спортисте општине Србац у 2019.год. 
и закључка са прве сједнице Организационог одбора за организовање манифестације 
„Избор спортисте општине Србац у 2019. години“, одржане 4.12.2019 године, предсједник 
организационог одбора манифестације расписује, 

Ј А В Н И   П О З И В 
за конкурс за избор спортисте општине Србац  у 2019. години 

1. ПРЕДМЕТ: 
Предмет јавног позива је избор најбољих спортиста, спортских клубова и спортских екипа, 
спортског радника у 2019 години у општини Србац. 
2.КО МОЖЕ БИТИ ПРЕДЛОЖЕН ЗА НАГРАДУ 

 Појединци: 
Активни спортисти – учесници спортских такмичења која су организована на нивоу 
општине Србац, Републике Српске, државног и међудржавног нивоа у 2019 години. 
Бирају се три појединца ( 1, 2, и 3 мјесто) 

            - Најуспјешнији спортски радник у 2019. години, 
- Најуспјешнији млади спортиста ( до 18 година) у 2019. години,(бирају се три 
појединца(1,2 и 3 мјесто) 

 Колектив: 
- Најуспјешнији спортски клуб који је остварио завидне резултате у 2019. години, 
- Најуспјешнија млада екипа( до 18 година ) у 2019. години. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
За учешће на јавном позиву потребно је доставити попуњен прописан образац пријаве. 
4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
Рок за достављање пријава је до петка 10.01.2020. године до 12 сати. 
5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЈЕВА 
Пристигле захтјеве ће разматрати Стручни жири који је именован од стране 
Организационог одбора манифестације „Избор спортисте општине Србац у 2019. години“. 
6. ИНФОРМАЦИЈЕ: 
Прописане обрасце за пријаву на јавни конкурс можете преузети радним даном (и 
суботом) од 8:00 до 15:00 у просторијама ЈП „Радио Србац“ Србац и у административној 
служби општине Србац или са интернет адресе  
www.srbac-rs.com . 
Додатне информације можете добити на телефон: 051/740-516 или путем е-maila: 
radiosrbac@yahoo.com. 
Пријаве за јавни конкурс доставити у затвореној коверти на адресу: 
Ј.П. „Радио Србац“ Србац 
Жири за избор спортисте оштине Србац у 2019. години“ 
Данка Митрова 3     78420 СРБАЦ 
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