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СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

И ПОЈЕДИНЦИМА ГРАДА БАЊА ЛУКА 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Обавјештење о критеријумима, начину и року подношења пријава за „Избор 

најбољег спортисте града Бањалука за 2022. годину“, доставља се.-  

 
 

Закључком Савјета за младе и спорт Скупштине града Бањалука, број: 22/1-1068/22 од 23. децембра 

2022. године, дефинисано је да све спортске организације и појединци са територије града Бањалука 

могу, од 23. децембра 2022. године до 23. јануара 2023. године, пријавити за „Избор најбољег 

спортисте града Бањалука за 2022. годину“. 

 

У складу са Одлуком о начину и поступку избора и награђивања најуспјешнијих и 

најталентованијих спортиста - појединаца, спортских организација и спортских манифестација 

града Бањалуке („Службени гласник Града Бања Лука“, број: 28/15) избор се врши у сљедећим 

категоријама: 

1. Најуспјешнији спортиста у мушкој сениорској категорији; 

2. Најуспјешнији спортиста у женској сениорској категорији; 

3. Најталентованији спортиста у мушкој категорији (пиоири, кадети, јуниори); 

4. Најталентованији споргаста у женској категорији (пионири, кадети, јуниори); 

5. Најуспјешнија спортска организација у мушкој сениорској категорији; 

6. Најуспјешнија спортска организација у женској сениорској категорији; 

7. Најуспјешнији спортски догађај-манифестација; 

8. Најуспјешнији спортиста појединац у спорту за инвалидна лица. 

 

Пријаве могу садржавати и приједлоге за специјална признања која морају бити образложена 

писаним путем. 

 

Пријаве се подносе путем пријемне канцеларије број 16, Градске управе Града Бања Лука, на 

прописаном Oбрасцу С-2 - за 2022. годину и са пратећом документацијом дефинисаном 

Критеријумима за избор и награђивање најуспјешнијих и најталентованијих спортиста - појединаца, 

спортских организација и спортских манифестација града Бањалуке, које можете преузети на 

интернет страници Града Бања Лука. 

 

С поштовањем, 

 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                                                                                            Данијела Кајкут, дипл. економиста 
ОБРАЂИВАЧ:        

Стручни савјетник за спорт и омладину 

Мр Дејан Травар 
  
Прилог: 

- Образац С2 за 2022. годину 

- Критеријуми, 

- Одлука. 
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