
 

ЈП  „РАДИО-СРБАЦ“ СРБАЦ 

Пранизациони одбор манифестације 

„Избор спортисте године општине Србац у 2019.г.“ 

БРОЈ:   109 

ДАНА: 3.12.2019.г. 

На пснпву Одлуке п утврђиваоу критерија за избпр сппртисте гпдине ппштине Србац у 2019.г.и 
закључка са 1.сједнице Организаципнпг пдбпра за прганизпваое манифестације „Избпр сппртисте 
гпдине ппштине Србац у 2019.г.“, пдржане 3.12.2019.гпдине предсједник прганизаципнпг пдбпра 
манифестације расписује, 

                                                     Ј А В Н И   П О З И В 

                                  за конкурс за избор спортисте године општине у 2019.години 

1.ПРЕДМЕТ: 

Предмет  јавнпг ппзива је избпр најбпљих сппртиста, сппртских клубпва и сппртских екипа, 
сппрскпг радника у 2019.гпдини на ппштини Србац. 

2. КП МПЖЕ БИТИ ПРЕДЛПЖЕН  ЗА НАГРАДУ: 

    * Ппјединци: 

     - Активни сппртисти – учесници сппртских такмичеоа кпја су прганизпвана на нивпу ппштине 
Србац, Републике Српске, државнпг и међунарпднпг нивпа у 2019.г., бирају се 3 ппјединца             
(1,2 и 3 мјестп) 

     - Најуспјешнији сппртски радник у 2019.г., 

     - најуспјешнији млади сппртиста (дп 18 гпдина) у 2019.г.бирају се 3 ппјединца (1,2 и 3 мјестп) 

    * Кплектив: 

     - Најуспјешнији сппртскиклуб кпји је пстварип завидне резултате у 2019.г., 

     - Најуспјешнија млада екипа (дп 18 гпдина) у 2019.г. 

3. ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА         

      За учешће на јавнпм ппзиву пптребнп је дпставити пппуоен прпписан пбразац пријаве. 

4. РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВЕ  

    Рпк за ппднпшеое пријаве је пд  4.децембра 2019.г. дп 10.јануара 2020.г. дп 12,00 часпва. 

5. РАЗМАТРАОЕ  ЗАХТЈЕВА 

Пристигле захтјеве ће разматрати Стручни жири кпји је именпван пд стране прганизаципнпг 
пдбпра манифестације „Избпр сппртисте гпдине3 ппштине Србац у 2019.г. 



 

 

 

6. ИНФПРМАЦИЈЕ: 

Прописане обрасце за пријаву на јавни конкурс можете преузети радним даном (и суботом) од 
8,00   до   15,00 часова 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-маил: 

radiosrbac@yahoo.com 

Пријаве за јавни конкурс доставити у затвореној коверти на адресу: 

 

ЈП „РАДИП СРБАЦ“ СРБАЦ 

СТРУЧНИ ЖИРИ ЗА  „ИЗБПР СППРТИСТЕ ГПДИНЕ ППШТИНЕ СРБАЦ У 2019.г.“  

ДАНКА МИТРПВА 3 

78420 СРБАЦ 

 

са назнаком:    - Пријава на јавни позив – 

                             „Избор спортисте године општине Србац у 2019.г.“ 

 

 

 

                                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                                         ПРГАНИЗАЦИПНПГ  ПДБПРА 

                                                                                                                         _________________________ 

                                                                                                                                       Мирко  Стојић 
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