
ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР НАЈУСПЈЕШНИЈЕГ 

МЛАДОГ СПОРТИСТE   

ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

Назив спортског клуба, удружења 

или друге организације 

 

Адреса   

Телефон, Факс, е – mail   

 

 

 

ПОДАЦИ О НОМИНОВАНОМ СПОРТИСТИ 

Име, очево име и презиме  

Година и мјесто рођења  

Ранг клуба у којем се такмичи   

Досадашња признања и награде  

Кратка животна и спортска 

биографија кандидата 

 завршена школа 

 члан клуба од _______ 

 прошао одређене селекције 

 наступао за клубове 

 тренери који су радили са 

спортистом 

 број првих мјеста у свим 

категоријама такмичења 

 

Потпис   

 

 

 

          М.П. 

 

 



 

ПРИЈАВА  ЗА НАЈУСПЈЕШНИЈИ СПОРТСКИ КЛУБ 

ОПШТИНЕ СРБАЦ У 2019. ГОДИНИ 

 
 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

Назив школске установе, спортског 

колектива, удружења 

 

Телефон, Факс, е – mail   

 

 

 

ПОДАЦИ ЗА НОМИНОВАНИ СПОРТСКИ КЛУБ 

Назив клуба 

Мјесто (сједиште) 

 

Ранг у коме се клуб такмичи  

Број чланова клуба по селекцијама 

 пионири 

 _____________ 

 _____________  

 _____________  

 јуниори 

 

Олимпијски спорт   

Резултати клуба 

 

 

Табела ранга у коме се клуб 

такмичио  у 2019.г 

 

Број првих мјеста клуба у 

ранговима у којима се такмичио 

 

Број спортских манифестација у 

2019.  години у којима је клуб био 

организатор или учесник  

(навести називе манифестација) 

 

 

 



 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР СПОРТСКОГ РАДНИКА  

ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

Назив спортског клуба, удружења 

или друге организације 

 

Телефон, Факс, е – mail   

 

 

 

ПОДАЦИ О НОМИНОВАНОМ СПОРТСКОМ РАДНИКУ 

Име, очево име и презиме кандидата  

Датум, година и мјесто рођења  

Број година ангажовања у спорту  

Досадашња признања и награде  

Активно се бавио спортом као играч 

у колективима од_______ до_______ 

 

Функције у колективима  

Организатор спортских 

манифестација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР НАЈУСПЈЕШНИЈЕ 

МЛАДЕ ЕКИПЕ ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

Назив спортског клуба, удружења 

или друге организације 

 

Телефон, Факс, е – mail   

 

 

 

ПОДАЦИ О НОМИНОВАНОМ СПОРТСКОМ КЛУБУ 

Назив клуба 

Мјесто (сједиште) 

 

Ранг у коме се клуб такмичи  

Број чланова клуба по селекцијама 

 пионири 

 _____________ 

 _____________  

 _____________  

 јуниори 

 

Олимпијски спорт  ДА НЕ 

Резултати клуба 

 

 

Табела ранга у коме се клуб 

такмичио  у 2019.г 

 

Број првих мјеста клуба у 

ранговима у којима се такмичио 

 

Број спортских манифестација у 

2019. години у којима је клуб био 

организатор или учесник  

(навести називе манифестација) 

 

 

 

 



 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР НАЈУСПЈЕШНИЈЕГ  

СПОРТИСТЕ ОПШТИНЕ СРБАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

Назив спортског клуба, удружења 

или друге организације 

 

Адреса   

Телефон, Факс, е – mail   

 

 

 

ПОДАЦИ О НОМИНОВАНОМ СПОРТИСТИ 

Име, очево име и презиме  

Година и мјесто рођења  

Ранг клуба у којем се такмичи   

Досадашња признања и награде  

Кратка животна и спортска 

биографија кандидата 

 завршена школа 

 члан клуба од _______ 

 прошао одређене селекције 

 наступао за клубове 

 тренери који су радили са 

спортистом 

 број првих мјеста у свим 

категоријама такмичења 

 

Потпис   

 

 

 

 

 

 



 
 

 


