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"Службени гласник РС", број 123/2012 

На основу члана 139. став 8. Закона о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11- др. закон), 

Министар омладине и спорта доноси 

ПРАВИЛНИК 

о националној категоризацији врхунских спортиста 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се критеријуми и мерила за рангирање спортиста на основу резултата, узраста, пола и 
националне категоризације спортова, и уређује начин додељивања категорије - спортског статуса врхунског спортисте.  

Члан 2. 

Спортистима се додељује категорија врхунског спортисте и одговарајући спортски статус утврђен овим правилником за 

резултате постигнуте на сениорским домаћим и међународним спортским такмичењима, на јуниорским светским и 
европским првенствима и кадетским светским и европским првенствима. 

Национална категоризација спортиста садржи и категоризацију спортиста са инвалидитетом, у складу са Законом о 
спорту (у даљем тексту: Закон).  

Спортски статус може стећи лице које је држављанин Републике Србије, у складу са Законом.  

Члан 3. 

Критеријуми и мерила за рангирање спортиста утврђују се за спортске гране које су категорисане од прве до шесте 
категорије националном категоризацијом спортова.  

Члан 4. 

Спортисти се у складу са овим правилником категоришу као врхунски спортисти.  

У оквиру категорије из става 1. овог члана спортисти могу да стекну одговарајући спортски статус, и то: 

(1) врхунски спортиста - заслужни спортиста; 

(2) врхунски спортиста - међународни ранг; 

(3) врхунски спортиста - национални ранг. 

Члан 5. 

При додељивању спортског статуса врхунски спортиста - заслужни спортиста спортисти се рачунају спортски резултати 

у последње четири године, под условом да у том периоду остане у систему такмичења надлежног националног гранског 
спортског савеза.  
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При додељивању спортског статуса врхунски спортиста - међународни ранг спортисти се рачунају спортски резултати у 

последње две године, под условом да у том периоду постигне спортски резултат који одговара спортском статусу 

врхунски спортиста - национални ранг. 

За спортисте који нису обухваћени ст. 1. и 2. овог члана рачунају се спортски резултати постигнути у претходној години.  

Изузетно од става 3. овог члана спортисткињама за време трудноће и породиљског боловања рачунају се спортски 

резултати, при додељивању одговарајућег спортског статуса, постигнути годину дана пре трудноће. 

Члан 6. 

Спортски савез Србије врши рангирање спортиста за неолимпијске спортове, а Олимпијски комитет Србије за 

олимпијске и параолимпијске спортова, једанпут годишње, у складу са Законом. 

Члан 7. 

Спортски статус утврђен овим правилником може се доделити спортисти који оствари спортски резултат, који обухвата 

најмање две победе на спортским такмичењима, и то:  

- на светском првенству, уколико у систему такмичења (квалификацијама и завршном такмичењу) учествује 50 и више 

нација са најмање три континента, с тим да у одређеној дисциплини - категорији учествује на завршном такмичењу 
најмање шест спортиста - посада; 

- на европском првенству, уколико у систему такмичења (квалификацијама и завршном такмичењу) учествује 25 и више 

нација, с тим да у одређеној дисциплини - категорији учествује на завршном такмичењу најмање шест спортиста - 

посада; 

- на Балканском првенству, уколико на њему учествује пет и више земаља, с тим да у одређеној спортској дисциплини - 

категорији учествује најмање осам спортиста - посада из различитих земаља (уколико то другачије није регулисано 
међународним системом такмичења); 

- на националном првенству, на којем учествује осам и више клубова, с тим да у одређеној дисциплини - категорији 
учествује најмање осам спортиста - посада из различитих клубова. 

Изузетно од става 1. овог члана, резултат постигнут на одређеном светском првенство изједначава се са спортским 

резултатом постигнутим на европском првенству уколико светско првенство испуњава све услове утврђене за европско 
првенство и ако је то изједначавање предвиђено спортским правилима надлежног међународног спортског савеза. 

Члан 8. 

Спортски статус у екипним спортовима може у једној екипи да стекне највише онај број спортиста који у складу са 

пропозицијама одговарајућег спортског такмичења може да наступи за екипу.  

Да би спортисти у екипним спортовима био додељен одговарајући спортски статус спортиста треба да има најмање 30% 

наступа у екипи на спортском такмичењу на основу кога се резултати рачунају.  

Спортисти из става 1. овог члана који су наступили на одговарајућем спортском такмичењу, а нису имали 30% наступа у 
екипи додељује се спортски статус који је за један ранг нижи у односу на спортисте из става 1. овог члана. 

Члан 9. 
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Критеријуми и мерила за рангирање спортиста утврђују се за спортске гране из члана 3. овог правилника на следећи 
начин: 

43) ПЛАНИНАРСТВО: 

А) алпинизам: 

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА: 

- за достигнутих 2520 поена за мушкарце, односно 1980 поена за жене са једним успоном; 

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - МЕЂУНАРОДНИ РАНГ: 

- за достигнутих 1120 поена за мушкарце, односно 840 поена за жене током једне године; 

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - НАЦИОНАЛНИ РАНГ: 

- за достигнутих 730 поена за мушкарце, односно 550 поена за жене током једне године; 

Б) високогорско планинарење: 

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА: 

- за остварени успон на врх чија је најмања висина 8.000 м, уз пењање минималне висинске разлике од 2.500 

метара; 

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - МЕЂУНАРОДНИ РАНГ: 

- за остварени успон на врх чија је најмања висина 7.000 м, уз пењање минималне висинске разлике од 2.200 

метара, 

- за остварени успон на врх чија је најмања висина 6.000 м, уз пењање минималне висинске разлике од 2.000 

метара, као и за остварени успон на врх чија је најмања висина 5.500 м, уз пењање минималне висинске разлике 

од 1.500 метара; 

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - НАЦИОНАЛНИ РАНГ: 

- за освојен врх чија је најмања висина 5.500 м, уз пењање минималне висинске разлике од 1.500 м; 

В) слободно пењање - природна стена: 

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА: 

- за освојено 1. место на светском или европском првенству, 

- за изведене успоне оцењене са 10+ или 3x10 за мушкарце, односно 10- или 3x9+ за жене, које признаје и води 

Међународна федерација UИAA; 

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - МЕЂУНАРОДНИ РАНГ: 
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- за остварени пласман од 2. до 8. места на светском првенству, као и за остварени пласман од 2. до 6. места на 

европском првенству, 

- за изведене успоне оцењене са 10 /или 3x10 -/ за мушкарце, односно 9+ /или 3x9/ за жене, које признаје и води 

Међународна федерација УИАА; 

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - НАЦИОНАЛНИ РАНГ: 

- за освојено 1. место на националном првенству, 

- за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је 

остварен пласман у прву трећину пласираних учесника, 

- за освојено 1. место на Балканском првенству, 

- за изведене успоне оцењене са 10- или 3x9+ за мушкарце, односно 9 или 3x8+ за жене које признаје и води 

Међународна федерација УИАА; 

67) СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ: 

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА: 

- за освојено 1. место на светском или европском првенству; 

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - МЕЂУНАРОДНИ РАНГ: 

- за остварен пласман од 2. до 8. места на светском првенству, односно за пласман од 2. до 6. места на европском 
првенству, 

- за остварени пласман од 1. до 3. места на светском или европском првенству за јуниоре; 

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - НАЦИОНАЛНИ РАНГ: 

- за освојено 1. место на националном првенству, 

- за освојено 1. место на Балканском првенству, 

- за наступ у националној спортској репрезентацији на светском или европском првенству, под условом да је остварен 
пласман у прву трећину пласираних учесника; 

69) СПОРТСКА СПЕЛОЛОГИЈА: 

(1) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТА: 

- за постигнут светски рекорд који води и признаје надлежни међународни спортски савез; 

(2) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - МЕЂУНАРОДНИ РАНГ: 

- за спелеолошки објекат дужине између 15.000 и 20.000 м, за резултат који води и признаје надлежни међународни 
спортски савез, 
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- за спелеолошки објекат дубине између 800 и 1.000 м, за резултат који води и признаје надлежни међународни спортски 
савез; 

(3) ВРХУНСКИ СПОРТИСТА - НАЦИОНАЛНИ РАНГ: 

- за савладан минимум од пет објеката дужих од 1500 м и минимум од 10 објеката дубљих од 150 м, минимум од преко 

100 бодова (1 бод износи 5м вертикале, односно 50м хоризонтале) које води и признаје надлежни национални грански 

спортски савез, 

- за остварени рекорд Републике Србије који води и признаје надлежни национални грански спортски савез; 

Члан 13. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". 

Број 66-00-3/87/2012-03 

У Београду, 14. децембра 2012. године 

                                                                                               Министар, 

проф. др Алиса Марић, с.р. 

 


