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Na temelju članka 51. Statuta Zajednice športskih udruga grada Osijeka (u daljnjem tekstu: 
Zajednica), Izvršni odbor Zajednice je, na 36. sjednici održanoj 1. 10. 2019. g., donio sljedeći 
 
 

P  R  A  V  I  L  N  I  K  
O JAVNOM ISTICANJU I NAGRAĐIVANJU POJEDINACA I SPORTSKIH KOLEKTIVA 

ZA OSTVARENA POSTIGNUĆA U SPORTU 
 
 

Članak 1. 
 

        Pravilnikom o javnom isticanju i nagrađivanju pojedinaca i sportskih kolektiva za ostvarena 
postignuća u sportu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti, način i postupak javnog isticanja i 
nagrađivanja najistaknutijih pojedinaca i sportskih kolektiva grada Osijeka sukladno ostvarenim rezul-
tatima i plasmanima te drugim odgovarajućim postignućima u sportu na državnom i međunarodnom 
planu.  

         Članak 2. 
 

(1) Članice Zajednice i njezini članovi sportaši, treneri i ostali sportski djelatnici imaju pravo 
na javno isticanje i nagrađivanje na temelju ostvarivanja ili sudjelovanja u zapaženim sportskim rezul-
tatima i plasmanima u sustavu natjecanja pod nadležnošću pripadajućeg nacionalnog saveza ili službe-
ne međunarodne federacije određenog sporta.  

(2) Pod natjecanjima iz stavka 1. ovog članka smatraju se sva državna prvenstva (pojedinačna 
i ekipna/ligaška) i državni kupovi, te natjecanja u okviru krovnih međunarodnih sportskih federacija ili 
asocijacija priznatih od strane krovnih međunarodnih federacija. 

(3) Javno isticanje i nagrađivanje priznaje se svim dobnim kategorijama određenog sporta, 
počevši od seniorske do posljednje dobne kategorije u kojoj nacionalni savez ili međunarodna federa-
cija organizira službena natjecanja.       

Članak 3. 
 

 Sportski rezultati i ostvareni plasmani koji se javno ističu i nagrađuju mogu biti postignuti na 
sljedećim natjecanjima: 
  1. olimpijske igre; 
  2. svjetska prvenstva, svjetski kupovi (ukupni plasman/finale), svjetska klupska natjecanja; 
  3. europska prvenstva, europske igre,  europski kupovi (ukupni plasman/finale), europska klupska na-   
      tjecanja; 
  4. Grand Slam i masters turniri; 
  5. stečeni svjetski ili europski rekord ili vodeće mjesto na rang listi međunarodne federacije; 
  6. mediteranske igre; 
  7. svjetske i europske olimpijske igre mladih; svjetska i europska prvenstva za mlađe dobne katego- 
      rije (samo olimpijski sportovi); 
  8. univerzijada; 
  9. državna prvenstva; 
10. državni kupovi. 

         Članak 4. 
 

(1) Prijedlog poziva na prijem kod gradonačelnika Grada Osijeka upućuje se za: 
- sportaša pojedinca i/ili drugu zaslužnu osobu za osvojeno odličje na natjecanjima iz članka 3. stavka  
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  1. točke 1. - 4., ostvarenja iz točke 5. te osvojeno zlatno odličje na natjecanjima iz točke 6. - 8.; 
- sportsku  momčad/ekipu  za  osvojeno odličje na natjecanjima iz članka 3. stavka 1. točke 2. i 3. te za  
  zlatno odličje iz točke 9. i 10. (samo kolektivni sportovi). 

(2) Za osvojeno srebrno i brončano odličje iz članka 3. stavka 1. točke 6. - 8., sportašu poje-
dincu i/ili drugoj zaslužnoj osobi Zajednica upućuje prigodnu čestitku, kao što je upućuje i za ostala 
uspješnija postignuća. 

(3) Za sva navedena postignuća iz ovog članka sportaš pojedinac, druga zaslužna osoba ili 
sportska momčad/ekipa mogu biti nagrađeni novčanom nagradom ili drugim prigodnim darom, o 
čemu odlučuju nadležna tijela Zajednice i Grada Osijeka.  
 
                                                                      Članak 5. 
   

Prijedlog poziva za prijem sportaša, druge zaslužne osobe ili sportske momčadi/ekipe iz član-
ka 4. stavka 1. Zajednica upućuje Odsjeku za sport Grada Osijeka koji, u suradnji s drugim nadležnim 
gradskim službama, provodi organizaciju prijema. 
 

Članak 6. 
 

Osim na temelju navedenih natjecateljskih postignuća, Zajednica može predložiti prijem poje-
dinaca ili sportskih kolektiva i u slučaju drugih zapaženih postignuća u vezi sa sportom, kao što su do-
djela najviših državnih ili međunarodnih nagrada i priznanja, višegodišnje uspješno djelovanje u spor-
tu, iznimno znanstveno, stručno ili pedagoško ostvarenje, istaknuta uloga u promicanju sporta grada 
Osijeka i slično. 

Članak 7. 
 

Prijedlog za prijem i njegova provedba tijekom jedne kalendarske godine vrši se samo jednom 
za istu fizičku ili pravnu osobu, osim u slučajevima ponavljanja iznimnih međunarodnih rezultatskih 
ostvarenja.  

     Članak 8. 
 

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika u nadležnosti je Izvršnog odbora Zajednice. 
 

    Članak 9. 
 

Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na način i prema postupku za njegovo donošenje. 
 

     Članak 10. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.  
 
 
 
 

Broj: 02-258/1-19. 
Osijek, 1. listopada 2019.  
 
 
 

  Predsjednik 
 

Ante VUČEMILOVIĆ - ŠIMUNOVIĆ, dipl. iur. 
 

 
 


