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На основу члана 33. став 1. тачка 10. Статута Олимпијског комитета Србије и члана 
6. Правилника о признањима Олимпијског комитета Србије, Председништво 
Олимпијског комитета Србије на седници одржаној 16. новембра 2010. године 
донело је, а Извршни одбор на седници одржаној 22. новембра 2012. године 
изменио је и допунио  

 
 

ПРАВИЛНИК  
О КРИТЕРИУЈМИМА ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈУСПЕШНИЈИХ СПОРТИСТА, ТИМОВА И ТРЕНЕРА ГОДИНЕ 

У СПОРТОВИМА И ДИСЦИПЛИНАМА СА ПРОГРАМА ЛЕТЊИХ И ЗИМСКИХ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА 

 
 

Члан 1. 
Додела признања ОКС под називом «Трофеј Олимпијског комитета Србије» 
односно проглашење најсупешнијих спортиста (појединаца и тимова, у обе 
конкуренције) и тренера, у текућој години врши се на основу  оствареног 
врхунског резултата на критеријумском такмичењу на начин и по поступку 
утврђеним овим Правилником.  
 
Проглашење најуспешнијих спортиста и тимова врши Извршни одбор ОКС. 
Проглашење се врши у обе конкуренције, појединаца и репрезентативних 
селекција, категорији сениора и младих спортиста. 
 
У случају да се у години за коју се врши проглашење најуспешнијих спортиста, 
тимова и тренера не оствари врхунски резултат за примарно или додатно 
вредновање, проглашење најуспешнијих спортиста, тимова и тренера неће се 
вршити. 
 

Критеријумска такмичења 
Члан 2. 

Критеријумска такмичења – сениори обухватају следећа такмичења, према 
редоследу који означава приоритет: 
- Олимпијске игре 
- Светска првенства  
- Европска првенства 
- Светски купови 
- Европски купови 
 
У тенису, учешће у финалу на годишњем турниру Мастерс купа односно  
еквивалентном такмичењу у женској конкуренцији и Гранд Слам турнира или 
заузимање једног од прва три места на листи МСФ изједначени су са Светским 
првенством у смислу овог Правилника. 
 
Критеријумима су обухваћена и такмичења МСФ која су еквивалентна светским 
куповима (купови нација, ФЕД куп, Давис куп, Гранд Приx, интерконтинентални 
турнири…). 
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Листу критеријумских такмичења која су еквивалентна светском купу утврђује 
Комисија за програмска питања на својој последњој седници у календарској 
години.    
 
Критеријумска такмичења младих спортиста обухватају следећа такмичења према 
редоследу који означава приоритет: 
- Олимпијске игре младих 
- Светска јуниорска првенства 
- Европска јуниорска првенства и Европски олимпијски фестивал младих (ЕYОФ)  
- Листе најбоље пласираних јуниора  МСФ  
 

Врхунски резултат 
Члан 3. 

Врхунски резултат у смислу овог Правилника је резултат који је постигнут уз пуно 
поштовање етичког кодекса  и фер плеја. Прекршаји етичког кодекса, фер плеја и 
допинг прекршај трајно дисквалификују спортисту и тренера за номинацију и 
избор у смислу овог Правилника.   
 
Примарни врхунски резултат у смислу овог Правилника подразумева освајање 
медаље на Олимпијским играма, Светском и Европском првенству. 
 
Врхунским резултатом за додатно вредновање сматрају се и: 
- заузимање неког од прва три места на листи међународних спортских 
федерација на крају такмичарске сезоне по првообјављеној листи након 
последењег најзначајнијег такмичења сезоне из календара МСФ, 
- обарање олимпијских, светских, континенталних и рекорда светских 
шампионата; 
- проглашење спортисте тимских спортова за најбољег играча; 
- поновљени пласман на Олимпијским играма, Светском и Европском првенству у 
складу са програмом и пропозицијама такмичења која важе за ОИ 
- освајање медаље на светском и европском купу 
 
Врхунски резултат младих спортиста у смислу овог Правилника се односи на 
освојене медеље на неком од критеријумских такмичења. 
 

Члан 4. 
Резултат у спортовима са прецизним мерењем (s, kg, cm, кругови) који су оствари 
након-ван најзначајнијих такмичења у сезони биће узети у разматрање тек по 
претходном прихватању и објављивању резултата од стране надлежне МСФ. 
Бодовање ових резултата врши се по основу критеријума за додатно вредновање.  
 

Спортиста  
Члан 5. 

Спортистом у смислу овог Правилника сматра се држављанин Републике Србије, 
такмичар у индивидуалним спортским гранама олимпијских спортова и члан 
репрезентативне селекције НСФ, сениорске категорије, у обе конкуренције,  који 
је на критеријумским такмичењима остварио врхунски резултат. 
 
Младим спортистом у смислу овог Правилника сматра се држављанин Републике 
Србије, такмичар у индивидуалним спортским гранама и члан репрезентативне 
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селекције НСФ, омладинске категорије, у складу са пропозицијама МСФ и МОКа 
које се односе на старост, обе конкуренције, који је на критеријумским 
такмичењима у олимпијским спортовима и дисциплинама, остварио врхунски 
резултат. 
 
Млади спортиста који наступа у сениорској категорији и оствари сениорски 
критеријумски резултат сматраће се јуниором у смислу овог Правилника.   
 

Тим 
Члан 6. 

Тимом у смислу овог Правилника сматра се национални тим сениорске категорије 
у обе конкуренције који је на критеријумским такмичењима у олимпијским 
тимским спортовима представљао НСФ и Републику Србију и остварио врхунски 
резултат. 
 
Тимом у смислу овог Правилника сматра се национални тим омладинске 
категорије у обе конкуренције који је на критеријумским такмичењима у 
олимпијским тимским спортовима, и у складу са пропозицијама МСФ и МОКа које 
се односе на старост, представљао НСФ и Републику Србију и остварио врхунски 
резултат. 
 

Тренер 
Члан 7. 

Тренером у индивидуалним спортским гранама сматра се онај тренер који је у 
датој сезони припремао спортисту за такмичење на коме је испуњен критеријум за 
вредновање резултата у складу са овим Правилником. Изјаву о тренеру подноси 
савез и потврђује спортиста.  
 
Тренером у тимским спортовима сматра се тренер који је селектовао, припремао 
и водио репрезентативну селекцију на такмичењу које је као критеријум 
предвиђено овим Правилником.  
 
Тренер у смислу овог Правилника не мора да буде држављанин Републике Србије.  
 

Вредновање такмичарског учинка 
Члан 8. 

Вредновање такмичарског учинка у смислу овог Правилника се врши према 
Матрици ОКС за вредновање врхунског такмичарског учинка појединаца и тимова 
(у даљем тексту: Матрица).  
 
У спортовима са већим бројем дисциплина (атлетика,гимнастика, пливање, 
стрељаштво…) бодоваће се све медаље које спортиста освоји на истом такмичењу.  
 
Вредновање у тенису је могуће на основу места на листи МСФ или у односу на 
учешће у финалу на годишњем турниру Мастерс купа односно Гранд Слам турниру. 
Вредноваће се статус који је повољнији за спортисту.    
 
Биће вредновани рекорди који су постигнути ван критеријумских такмичења и који 
су признати од надлежне МСФ. Вредновање ће се вршити у складу са Матрицом 
ОКС у делу који се односи на додатно вредновање. 
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Члан 9. 
Вредновање учинка спортиста тимских спортских грана у номинацији за избор 
најуспешнијег спортисте врши се на основу резултата које је постигао тим на 
критеријумском такмичењу и додељеним титулама најбољег играча или члана 
најбољег тима. 
 
Уколико више спортиста у номинацији одогаварају условима наведеним у 
претходном ставу приступа се анализи такмичарског учинка спортисте у претходне 
четири године у складу са Матрицом. 
 

Проглашење најуспешнијег спортисте, тима и тренера 
Члан 10. 

Проглашење најуспешнијег спортисте и тима врши се примарно на основу 
освојених медаља на Олимпијским играма, Светском и Европском првенству.  
 
У случају да двоје спортиста или два тима имају једнак број бодова након 
примарног вредновања, приступа се анализи Резултата за додатно вредновање у 
складу са Матрицом. 
 
Уколико се ни применом Резултата за додатно вредновање не може прогласити 
најуспешнији спротиста или тим, приступа се анализи успеха на Такмичењима за 
додатно вредновање у складу са Матрицом. 
 
Уколико ни на овај начин не може прогласити најуспешнији спротиста или тим 
Извршни одбор ће гласањем прогласити најуспешнијег спортисту или тим. 
 

Члан 11. 
Уколико не постоји примарни врхунски резултат на основу којих би се прогласили 
најуспешнији спротиста или тим, приступа се анализи Резултата за додатно 
вредновање. 
 
У случају да се ни применом Резултата за додатно вредновање не може 
прогласити најуспешнији спротиста или тим, приступа се анализи успеха на 
Такмичењима за додатно вредновање. 
 
Уколико ни на овај начин не може прогласити најуспешнији спротиста или тим, 
проглашење најуспешнијих спортиста и тима неће се вршити. 
   

Члан 12. 
Услучају избора најуспешнијег резултата у дисциплинама већег броја појединаца 
(штафете, чамци, екипе),  признање се чува у просторијама НСФ, а спортистима се 
уручује диплома најуспешнијег спортисте за дату годину.  
 

Члан 13. 
Сектор  за спорт достваља Комисији за признања бодовну ранг листу кандидата за 
проглашење најуспешнијих спортиста и тимова, након што утврди да ли предлози 
одговарају критеријумима утврђеним овим Правилником.  
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Предлог за најуспешније спортисте и тимове по позиву достављају  национални 
грански савези олимпијских спортова Србије и органи и друга тела ОКС односно 
чланови органа и тела ОКС. Предлагач је дужан да строго води рачуна да предлог 
који упућује одговара критеријумима утврђеним овим Правилником, као и 
чињеници да у једној категорији за доделу признања ОКС може предложити само 
једног кандидата.  
 
Комисија за признања, утврђује предлог за Извршни одбор ОКС. 
 
 

Члан 14. 
Ранг листу најуспешнијих тренера саставља Сектор за спорт. Ранг листа  саставља 
се по основу резултата које су постигли спортисти (појединаци –тимови).  
 
Тренер који је од светског удружења проглашен за најбољег тренера у спортској 
грани, бодује се са 3 бода на збир припадајућих бодова по основу пласмана 
појединца-тима.  
 

Члан 15. 
У години Олимпијских игара младих додељује се признање најуспешнијим младим 
спортистима у категорији индивидуалних и тимских спортова. У осталим годинама 
додељује се само једно признање “Најуспешнији млади спортиста Србије”.  
 
Сектор за спорт сачињава Ранг листу за најбољег појединца  и репрезентативну 
селекцију и доставља је Комисији за признања.  
 
 
 
 
 
 

Владе Дивац 
Председник 


