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 Na temelju članka 51. Statuta Zajednice športskih udruga grada Osijeka, Odluke Izvršnog od-
bora od 28. 3. 2017., te Odluke Izvršnog odbora od 23. 11. 2017. g., stručna služba Zajednice utvrdila 
je pročišćeni tekst Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih športaša i športskih kolektiva godi-
ne u gradu Osijeku. 
 Pročišćeni tekst Pravilnika obuhvaća: Pravilnik o izboru i proglašenju najuspješnijih športaša i 
športskih kolektiva godine u gradu Osijeku, donesen na 31. sjednici Izvršnog odbora 22. 12. 2014.  
pod brojem: 02-4/1-15., Odluku Izvršnog odbora s 12. sjednice od 23. 3. 2017. pod brojem: 02-93/1-
17., te dopune Pravilnika donesene na 19. sjednici Izvršnog odbora 23. 11. 2017. g. pod brojem: 02-
304/1-17., u kojima je naznačeno vrijeme stupanja na snagu.  
 
 
 

P  R  A  V  I  L  N  I  K  
O IZBORU I PROGLAŠENJU NAJUSPJEŠNIJIH  

ŠPORTAŠA I ŠPORTSKIH KOLEKTIVA GODINE U GRADU OSIJE KU 
(pročišćeni tekst) 

 
 
 

I. TEMELJNE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak izbora i proglašenja najuspješnijih športaša i 
športskih kolektiva grada Osijeka tijekom jedne kalendarske godine. 
 

Članak 2. 
 

 (1) Za najuspješnije u jednoj kalendarskoj godini izabiru se i proglašavaju športaši/ce u sljede-
ćim kategorijama priznanja: 
1. najuspješniji športaš; 
2. najuspješnija športašica; 
3. najuspješniji športski kolektiv; 
4. najuspješniji trener; 
5. najuspješniji športaš - osoba s invaliditetom; 
6. najuspješniji športski kolektiv osoba s invaliditetom; 
7. Trofej „Kuna“. 
 (2) U konkurenciji iz točke 1. - 6. stavka 1. ovog članka bira se i proglašava po jedan najuspje-
šniji. 
 (3) Za izbor i proglašenje najuspješnijih u kategorijama priznanja od točke 1. - 6. stavka 1. 
vrednuju se plasmani, rekordi i rejtinzi ostvareni u seniorskoj konkurenciji. 
 (4) U konkurenciji iz točke 7. stavka 1. ovog članka bira se i proglašava najviše šest najuspje-
šnijih.  
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 (5) U konkurenciji iz točki 1., 2., 4., 5. i 7. kandidati moraju imati prijavljeno prebivalište ili 
boravište u posljednjih godinu dana (ili mjesto rođenja) na području grada Osijeka ili okolnih općina.  

 
Članak 3. 

 
 (1) Proglašenje najuspješnijih i dodjela priznanja održava se svake godine na svečanosti 
„Športaš godine“. 
 (2) Mjesto i datum održavanja svečanosti utvrđuje Izvršni odbor na prijedlog glavnog tajnika. 
 

Članak 4. 
 

 (1) Prijedlog kandidata za izbor i proglašenje najuspješnijih utvrđuje Komisija za dodjelu pri-
znanja. 
 (2) Odluku o izboru i proglašenju najuspješnijih donosi Skupština Zajednice na prijedlog 
Izvršnog odbora. 

Članak 5. 
 

 Ako se odredbe ovog Pravilnika pokažu nedostatnima, za izbor najuspješnijih športaša i šport-
skih kolektiva primijenit će se odgovarajuće odredbe Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih 
hrvatskih športaša i trenera, koji je donio Hrvatski olimpijski odbor. 
 
 

II. KRITERIJI ZA IZBOR 
 
 
1.  NAJUSPJEŠNIJI ŠPORTAŠ I ŠPORTAŠICA 
 

Članak 6. 
 
 Za izbor i proglašenje najuspješnijeg športaša i najuspješnije športašice kriterij je vrednovanje 
plasmana, športskog rekorda ili rejtinga postignutog tijekom godine na službenim nacionalnim i među-
narodnim natjecanjima u okviru nacionalnih saveza i međunarodnih federacija koje priznaju HOO, 
odnosno Međunarodni olimpijski odbor i/ili Udruženje međunarodnih športskih federacija. 
 

Članak 7. 
 

 (1) Prema vrijednosti i značaju, redoslijed službenih natjecanja je sljedeći: 
1. Olimpijske igre; 
2. Svjetska prvenstva, svjetski kupovi (ukupni plasman/finale), stečeni svjetski rekord ili rejting; 
3. Europska prvenstva, europski kupovi (ukupni plasman/finale), stečeni europski rekord ili rejting, 

europska klupska natjecanja; 
4. Mediteranske igre; 
5. Državna prvenstva; 
6. Državni kupovi. 
 (2) Postignuća iz točaka  3. i 4. ostvarena u olimpijskim športovima imaju jednaku vrijednost i 
značaj istovrsnim postignućima iz točke 2. ostvarenima u neolimpijskim športovima. 
 

Članak 8. 
 
 (1) Za najuspješnije proglašavaju se športaš i športašica koji su u pojedinačnoj konkurenciji 
ostvarili najvrjednije postignuće (plasman, rekord, rejting) u odnosu na sve ostale pojedince iz svog i 
drugih športova, ili su kao dio športske ekipe pružili aktivan doprinos uspjesima državne reprezentaci-
je ili kluba na službenim natjecanjima međunarodnih športskih federacija. 
 (2) U slučaju istovrsnih plasmana pojedinca i športske ekipe iz stavka 1. ovog članka, prednost 
ima športaš odnosno športašica u pojedinačnoj konkurenciji. 
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 (3) Postignuća ostvarena u paru, štafeti ili timu, u smislu odredbi iz stavaka 1. i 2., tretiraju se 
kao ostvarenja športske ekipe. 
 
 
2. NAJUSPJEŠNIJI ŠPORTAŠ - OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA 
 

Članak 9. 
 
 (1) Krovne udruge športa osoba s invaliditetom, odnosno športa gluhih na području grada Osi-
jeka, zasebno utvrđuju po jedan vlastiti prijedlog za najuspješnijeg športaša - osobu s posebnim potre-
bama, te ga u pismenom obliku uz obrazloženje dostavljaju Zajednici. 
 (2) Udruge iz stavka 1. ovog članka svoj prijedlog ističu na temelju prispjelih pojedinačnih 
prijedloga vlastitih članica, a koje, također, prilažu istaknutom prijedlogu.  
 (3) U slučaju izostanka prijedloga od strane udruga iz stavka 1. ovog članka, Zajednica će, na 
temelju vlastitih podataka, odlučiti o kandidatima za najuspješnijeg športaša - osobu s posebnim potre-
bama. 
 (4) Izbor i proglašenje najuspješnijeg športaša - osobe s posebnim potrebama provodi se su-
kladno kriterijima za izbor najuspješnijeg športaša, odnosno športašice. 
 
 
3. NAJUSPJEŠNIJI ŠPORTSKI KOLEKTIV 
 

Članak 10. 
 

 (1) Za najuspješniji športski kolektiv proglašava se klub koji je ostvario najvrjedniji plasman u 
državnom ligaškom natjecanju ili klupskom prvenstvu u odnosu na ostale klubove ili klub koji se, po-
red zapaženog plasmana u državnim natjecanjima (do 3. mjesta u prvenstvu ili kupu), istakao i na me-
đunarodnom planu. 
 (2) U slučaju ostvarenja istovrsnih plasmana klubova u državnom ligaškom natjecanju ili klup-
skom prvenstvu, prednost ima klub čiji je šport olimpijski. Iznimno, u slučaju značajnog međuna-
rodnog ostvarenja, klub iz neolimpijskog športa ima prednost pred klubom iz olimpijskog športa. 
 (3) Ako su istovrsni plasman ostvarili klubovi iz olimpijskih športova, prednost imaju klubovi 
iz kolektivnih športova, neovisno o ligaškom sustavu natjecanja koji se primjenjuje u određenim indi-
vidualnim športovima. Iznimno, u slučaju značajnog međunarodnog ostvarenja, u prednosti su klubovi 
iz individualnih športova.  

Članak 11. 
 

 Ako su istovrsni plasman ostvarili klubovi iz olimpijskih kolektivnih športova, dodatni kriterij 
je vrednovanje njihovih plasmana u međunarodnim klupskim natjecanjima, a potom plasman u kup 
natjecanju. 
 
 
4. NAJUSPJEŠNIJI ŠPORTSKI KOLEKTIV OSOBA S POSEBNIM  POTREBAMA 

 
Članak 12. 

 
 (1) Krovne udruge športa osoba s invaliditetom, odnosno športa gluhih na području grada Osi-
jeka, zasebno utvrđuju po jedan vlastiti prijedlog za najuspješniji športski kolektiv osoba s posebnim 
potrebama, te ga u pismenom obliku, uz obrazloženje, dostavljaju Zajednici. 
 (2) Udruge iz stavka 1. ovog članka svoj prijedlog ističu na temelju prispjelih pojedinačnih 
prijedloga vlastitih članica, a koje, također, prilažu istaknutom prijedlogu.  
 (3) U slučaju izostanka prijedloga od strane udruga iz stavka 1. ovog članka, Zajednica će, na 
temelju vlastitih podataka, odlučiti o kandidatima za najuspješniji športski kolektiv osoba s posebnim 
potrebama. 
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 (4) Izbor i proglašenje najuspješnijeg športskog kolektiva osoba s posebnim potrebama pro-
vodi se sukladno kriterijima za izbor najuspješnijeg športskog kolektiva. 
 
 
5. NAJUSPJEŠNIJI TRENER 

 
Članak 13. 

 
 (1) Za najuspješnijeg trenera proglašava se športski djelatnik koji je svojim izuzetnim stručnim 
radom i angažmanom sudjelovao u ostvarenju zapaženog nacionalnog ili međunarodnog športskog po-
stignuća pojedinca ili kluba, ili je zapaženo športsko postignuće ostvario kao trener državne reprezen-
tacije. 
 (2) Uspješnost trenera utvrđuje se na temelju njegovog doprinosa u ostvarivanju postignutih 
plasmana i rezultata pojedinca ili kluba iz ovog Pravilnika. 
 
 
6. TROFEJ „KUNA“ 

 
Članak 14. 

 
 Trofej „Kuna“ dodjeljuje se darovitim športašima i športašicama u mlađim dobnim kategorija-
ma iz individualnih i kolektivnih športova. 
 

Članak 15. 
 
 (1) Dobitnici Trofeja „Kuna“ su prvaci Hrvatske u športovima, športskim granama i discipli-
nama individualnog športa, te najistaknutiji predstavnici klubova koji su osvojili naslov državnog pr-
vaka u kolektivnom športu.  
 (2) Također, dobitnici Trofeja „Kuna“ mogu biti športaš ili športašica koji su s uspjehom na-
stupili za državnu reprezentaciju na službenim natjecanjima. 
 

Članak 16. 
 

 (1) Za Trofej „Kuna“ mogu konkurirati športaši u dobi od 12. - 18. godine života. 
 (2) Trofej „Kuna“ svake godine može dobiti samo po jedan kandidat iz svakog športa. 
 

Članak 17. 
 

 (1) Športaš ili športašica Trofej „Kunu“ može dobiti samo jednom. 
 (2) Najveći broj dodijeljenih Trofeja „Kuna“ u jednoj godini je šest. 
 
 

III. POSEBNA PRIZNANJA 
 

 
Članak 18. 

 
 (1) Na godišnjoj svečanosti „Športaš godine“ Zajednica športskih udruga grada Osijeka dodje-
ljuje Posebna priznanja. 
 (2) Posebna priznanja dodjeljuju se pojedincima i udrugama, članicama Zajednice, zbog izu-
zetnog doprinosa razvoju i promicanju športa u Osijeku, kao i povodom obilježavanja značajnih 
obljetnica djelovanja športskih udruga. 
 (3) Posebno priznanje dodijeljeno povodom obljetnice podrazumijeva neprekinuto djelovanje 
športske udruge od najmanje 30 godina.  
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IV. OBLICI DODJELE PRIZNANJA 
 
 

Članak 19. 
 
 (1) Najuspješnijim športašima, treneru i športskim kolektivima dodjeljuju se priznanja u obli-
ku pokala s odgovarajućim natpisom svečanosti, nazivom kategorije priznanja, imenom i prezimenom 
športaša ili nazivom kolektiva, te datumom proglašenja. 
 (2) Najuspješnijim darovitim športašima dodjeljuju se priznanja u obliku plakete u dizajnira-
noj kutiji s natpisom Trofej „Kuna“, imenom i prezimenom športaša, te datumom proglašenja. 
 (3) Posebna priznanja dodjeljuju se u obliku plakete u dizajniranoj kutiji s odgovarajućim 
natpisom, te imenom i prezimenom pojedinca, nazivom udruge, te datumom proglašenja. 
 
 

V. UVJETI I NA ČIN SUDJELOVANJA 
 
 

Članak 20. 
 

 (1) U izboru za najuspješnije pojedince i kolektive iz ovog Pravilnika mogu sudjelovati samo 
članice Zajednice. 
 (2) Prijedlog za izbor najuspješnijih pojedinaca i kolektiva članica Zajednice podnosi u pisme-
nom obliku uz obrazloženje koje sadrži športska postignuća pojedinca ili kolektiva u godini izbora. 

 
Članak 21. 

 
 (1) Prijedlozi se dostavljaju u roku utvrđenom raspisom Zajednice. 
 (2) Prijedlozi pristigli nakon utvrđenog roka neće se razmatrati. 
 
 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 22. 
 

 Tumačenje odredbi ovog Pravilnika u nadležnosti je Izvršnog odbora Zajednice športskih 
udruga grada Osijeka. 

Članak 23. 
 

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

Članak 24. 
 
 (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.  
 (2) Stupanjem na snagu Odluke pod urudžbenim brojem: 02-273/1-14. od 22. 12. 2014. g., 
prestaje važiti Pravilnik o izboru i proglašenju najuspješnijih športaša i športskih kolektiva godine u 
gradu Osijeku pod urudžbenim brojem: 02-131/2-12. od 12. 10. 2012. g. 
 
 
 
Broj: 02-304/2-17. 
Osijek, 23. studenoga 2017. 

Predsjednik 
 

Ante VUČEMILOVI Ć - ŠIMUNOVI Ć, dipl. iur. 


