
NATJEČAJ ZA PRIJAVU KANDIDATA I IZBOR NAJBOLJIH SPORTAŠA, SPORTAŠICA, SPORTSKIH 
UDRUGA I SPORTSKIH DJELATNIKA ZA 

2018.g. 
 

Sukladno odredbama Statuta Zajednice sportova Ličko-senjske županije i odredbama Pravilnika o 
nagradama i priznanjima za 2018. godinu, otvara se 

 

 N A T J E Č A J  

 
za prijavu kandidata i izbor najboljih sportaša, sportašica, sportskih udruga 

 
i sportskih djelatnika Ličko- senjske županije za 2018.g. 

 
 
 
TEMELJNI UVJETI ZA PRIJAVU KANDIDATA 
 

Svoje kandidate na natječaj mogu istaći Županijski sportski savezi i gradske 
sportske zajednice Ličko-senjske županije, predstavnici općina (za udruge koje nemaju svoj 
županijski strukovni savez) te članovi Izvršnog odbora Zajednice. 
 
 
UVJETI NATJEČAJA 
 
Godišnje nagrade u sportu Ličko-senjske županije ne mogu se dodijeliti sportašu ukoliko 
isti nije nagrađen na nivou grada ili općine. Isto se ne odnosi na posebne nagrade. 
 
GODIŠNJE NAGRADE: 

 
1. Predlagatelji na natječaj mogu prijaviti: 
- perspektivnu sportašicu – mlađi uzrast, najbolju sportašicu do 18 godina starosti i 
najbolju (punoljetnu) sportašicu; 
- perspektivnog sportaša – mlađi uzrast, najboljeg sportaša do 18 godina starosti i 
najboljeg (punoljetnog) sportaša; 
- perspektivnu žensku ekipu u mlađim uzrastima i najbolji ženski sportski klub; 
- perspektivnu mušku ekipu u mlađim uzrastima i najbolji muški sportski klub; 
- najbolja sportašica sa invaliditetom; 
- najbolji sportaš sa invaliditetom; 
- najbolji trener. 

 
- Prijedlozi kandidata će se temeljem svojih najboljih natjecateljskih postignuća ostvarenih u 

2018. godini (natjecateljska sezona 2017./2018.  za ligaški sustav natjecanja) natjecati za 
izbor najbolje sportašice, sportaša i sportske ekipe – momčadi u svojoj uzrasnoj kategoriji. 

 
2. Za nagradu za najbolji dječji vrtić (pobjednik dječje olimpijade) nagraditi će se dječji 
vrtić koji je osvojio titulu pobjednika Olimpijskog festival dječjih vrtića Ličko-senjske 
županije u 2018.g. 

 
3. Predlagatelj može prijaviti osobu za nagradu za životno djelo u sportu, 

 
- osobi koja je svojim osobnim radom i zalaganjem dala izuzetan doprinos za razvoj sporta 

na području Ličko-senjske županije, a ima najmanje 30 godina aktivnog djelovanja u 



sportu, te navršenih 60 godina života, ili posthumno osobi koja je za svog života ostavila 
osobit trag u sportu Ličko-senjske županije. 

 
 
POSEBNE NAGRADE: 
 

4. Predlagatelj može predložiti kandidate za slijedeće posebne nagrade: 
 

- nagrada za doprinos razvoju sporta Ličko-senjske županije; 
- priznanje za medijsku promociju sporta „Grga Rupčić“. 

 
 
NAČIN PREDLAGANJA: 
 

- Predlagatelj svoje kandidate predlaže na posebnom Obrascu prijave koji se nalazi na 
stranicama Zajednice sportova Ličko-senjske županije, a u skladu sa Pravilnikom o 
nagradama i priznanjima Zajednice sportova Ličko-senjske županije. 
- Obrazac prijave mora biti ovjeren od strane predlagača, županijskog strukovnog saveza, 
sportske zajednice grada ili predstavnika općine koji predlažu svoje kandidate. 

 
- Prijave za natječaj primaju se zaključno do 20. siječnja 2019. godine na propisanom 

obrascu koji je u privitku dopisa. 
 

- O proglašenju najboljih sportašica, sportaša, sportskih ekipa-momčadi i sportskih 
djelatnika koji će se održati na prigodan način i na javnom skupu sportaša, sportskih 
djelatnika i ljubitelja sporta, laureati će biti na vrijeme obaviješteni. 
 

 
 
 

Predsjednik:   
 

Milan Radošević  


