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АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД 
ОЛИМПИЗАМ И ОЛИМПИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Ред. проф. др Стефан Илић 
 

 
 

I    УВОД 
 

1. ДЕФИНИЦИЈА ОЛИМПИЗМА, ОЛИМПИЈСКОГ ВАСПИТАЊА И 
ОБРАЗОВАЊА 

 
            ОЛИМПИЗАМ је филозофија живота, која слави и комбинује све квалитете које 
поседују тело, воља и дух. Уједињујући спорт са културом и бразовањем, Олимпизам 
тежи да створи начин живота који се заснива на задовољству које се проналази и 
физичком напору, на образовној вредности доброг примера и на поштовању основних 
моралних принципа. 

 
ОЛИМПИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ је педагошки процес систематског и планског      

у с в а ј а њ а  (стицања) знања из области Олимпизма и Олимпијског покрета уопште. 
Оно се спроводи преко свих облика наставе или тренинга и састоји се у стицању 
знања из области олимпизма и олимпијског покрета уопште  

 
ОЛИМПИЈСКО ВАСПИТАЊЕ је педагошки процес систематског и планског        

д е л о в а њ а  (утицаја) на младе да би разумели и усвојили основне олимпијске 
принципе и примењивали их у спорту. Оно се спроводи у свим приликама и свим 
облицима наставе, тренинга и такмичења и састоји се у перманентном утицају на 
младе да их прихвате и примењују. 
 
 
 

2. ЗАШТО ЈЕ ПОТРЕБНО УВОЂЕЊЕ ОЛИМПИЈСКОГ ВАСПИТАЊА И 
ОБРАЗОВАЊА 

 
 

Античке олимпијске игре које су трајале готово 12 векова својим достигнућима и 
вредностима остале су у трајном памћењу, тако да се идеја о њиховом обнављању 
протезала кроз више векова. 

Модерне олимпијске игре настале су обнављањем античких олимпијских игара 
и засноване су на њиховим основним принципима. Модерни олимпијски покрет 
заснован је на развоју савременог спорта и потребама људи овог времена. 

Савременим олимпијским покретом руководи Међународни олимпијски 
комитет, на основу Олимпијске повеље - највишег законодавног акта олимпијског 
покрета. Оне су данас највећа спортска манифестација која предстаља предмет 
интересовања спортиста, тренера, гледалаца, као и целокупне јавности оних земаља 
из којих спортисти долазе, која прати њихова такмичења са великим интересовањем.  

Још од свечаних Игара у Олимпији (античких олимпијских игара), па све до 
савремених Олимпијских игара, говори се о њиховом васпитном утицају на учеснике, 
гледаоце и све љубитеље Олимпијских игара. 
 Из тих разлога за све људе, а посебно за децу и омладину значајно је да стекну 
основна  з н а њ а   о  Олимпијским играма, односно олимпијском покрету уопште и да   
п р и х в а т е   и   п р и м е њ у ј у   основне принципе олимпизма и понашају се у 
складу са њима што је задатак олимпијског васпитања и образовања.1. 
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3. КРИЗА МОДЕРНОГ  (САВРЕМЕНОГ)  ОЛИМПИЗМА 
 

Модерни спорт са развојем научних метода и њихове примене у процесу 
спортског тренинга, остварује све ефикасније резултате. Спортски резултати се већ 
налазе у границама људских моћи, међутим у спорту постоји непрекидна тежња за 
побољшањем спортских рекорда, што води све сложенијем и интензивнијем 
спортском тренингу, а често и до коришћења недозвољених средстава и начина 
њихове употребе. 
 У оквирима међународне конкуренције и борбе за титуле, медаље и велике 
новчане награде, спортисти су спремни да се излажу великим ризицима у жељи да их 
освоје без обзира на све последице. У тим приликама заборавља се на основна 
олимпијска начела, идеале и принципе, јер тада постоји само један циљ: ”победити 
по сваку цену” .  
 Због насталог стања у спортском односно олимпијском покрету, тј. због  
одступања од основних олимпијских принципа и идеала ради остварења победе по 
сваку цену, у међународном спортском и олимпијском покрету констатовано је да се 
савремени спорт одваја све више од основних олимпијских идеала, на којима су 
засноване модерне олимпијске игре. 
 Олимпизам, који од античког доба негује међусобну толеранцију, као и 
међусобно поштовање и поштовање спортских правила и судија, у овом периоду 
доживљава најтежи период у свом развоју. 
 У спорту се све мање поштују правила, судије, противници, све је мање фер-
плеја на спортским борилиштима и уважавања својих и противничких тренера и 
публике. Све је мање међусобне толеранције и прихватања пораза као саставног дела 
спорта, а све више насиља на спортским борилиштима, а победа по сваку цену и без 
обзира на начин на који се до ње долази, све је више одлика савременог спорта.  

Новац, слава и привилегије, као и беспоштедна трка за новим рекордима воде 
дехуманизацији спорта, а жеља да се победи по сваку цену не бирајући начин и 
средства, довела је до одвајања спорта од основних спортских и олимпијских 
принципа. 
 Све ово су  разлози због чега се јавила потреба да се савремени спорт врати 
основним идејама олимпизма, односно првобитним принципима и идеалима. И управо 
због свега наведеног указала се потреба за увођењем олимпијског васпитања  и 
образовања у наставни процес, као и у процес тренинга и такмичења, јер постоји 
потреба да се спорт врати основним и изворним принципима олимпизма.  Зато се и 
настоји да се реализује увођење олимпијског васпитања и образовања у школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. У свету се користи термин: OLYMPIC EDUCATION  (енгл) или L' EDUCATION OLYMPIQUE  
(франц), јер није уобичајено да говоре посебно о ОБРАЗОВАЊУ и ВАСПИТАЊУ, као што је 
то случај код нас. 
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II  ОЛИМПИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

1. ИНИЦИЈАТИВЕ И ПОЧЕЦИ УВОЂЕЊА ОЛИМПИЈСКОГ  
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ШКОЛЕ 

 
1.1. ИНИЦИЈАТИВЕ И ПОЧЕЦИ УВОЂЕЊА ОЛИМПИЈСКОГ  ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА У  ЈУГОСЛАВИЈИ И ДРЖАВНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СРБИЈА И ЦРНА 
ГОРА 

 
Југословенски олимпијски комитет заједно са Спортским савезом и Савезом 

педагога физичке културе Југославије покренуо је иницијативу (1968) организовања 
спортских такмичења ученика основних и средњих школа по јединственом систему 
Мале олимпијске игре. 
      На читавом подручју тадашње Југославије (у свакој републици посебно) 
установљени су овакви системи спортских такмичења ученика, али са различитим 
називима. У Републици Србији организована су такмичења у три региона: у Војводини 
под именом Спортска олимпијада школске омладине Војводине (СОШОВ) -1969; 
у Србији под именом Спортске игре школске омладине Србије (СИШОС) -1970. а 
од 1976. Олимпијске спортске игре школске омладине Србије (ОСИШОС); и на 
Косову и Метохији под именом Спортске игре школске омладине Косова (СИШОК) 
- 1974.  године. 

     Сви ови системи такмичења поставили су основне циљеве: 
o да се младима у школама обезбеде могућност за бављење спортом, 
o да  се  стварају навике за систематско вежбање и спортски тренинг, 
o да се подстичу унапређење физичког васпитања у школама, 
o да се омогуће природни развој врхунског спорта коме школски спорт 

представља неопходну основу, 
o да се негује и развија олимпијски дух у спортским такмичењима и 

међусобни фер-плеј однос. 
      Спортска такмичења су организована у четири степена (школа, општина, 
регион, република), у 12 спортова као републички шампионати. Сваке четврте године 
организована су Летње олимпијске игре ученика (у 11 спортова) и Зимске 
олимпијске игре (са такмичењима у алпским и нордијским дисциплинама).  

Олимпијске игре ученика организоване су са целокупним олимпијским 
протоколом (свечаним наступом, подизањем олимпијске заставе, свирањем химне, 
паљењем олимпијског пламена, полагањем заклетве такмичара и судија). Посебно је 
обраћана пажња на фер-плеј однос и најбољи примери таквог односа истицани су и 
награђивани.  
      Почев од 1992. године спортска такмичења ученика организују се као 
јединствен систем за цело подручје Републике Србије, а од 1997.г. такмичењима 
руководи Савез за школски спорт и олимпијско васпитање.  
      Увођење олимпијског васпитања у већој мери и са значајнијом пажњом 
проистекло је из иницијатива и активности Грчког олимпијског комитета, а уз 
подршку Међународног олимпијског комитета да се у школе уведе олимпијско и 
школско васпитање (образовање).  
      Како је у периоду од 1969. до 1997. г. у Југославији постојао систем спортских 
такмичења у школама, може се рећи да је у школама постојало спортско васпитање 
(образовање). Оно је по општој оцени Југословенског олимпијског комитета и 
спортских савеза дало велики допринос развоју спорта у школама и обезбеђивало 
неопходну базу врхунском спорту.  
 И сада у Србији и Црној Гори систем школског спорта одвија се по републикама 
посебно, док још увек не постоји јединствен систем школских спортских такмичења на 
нивоу државе (државне заједнице Србије и Црне Горе). 
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1.2. ИНИЦИЈАТИВЕ ГРЧКОГ И МЕЂУНАРОДНОГ ОЛИМПИЈСКОГ КОМИТЕТА ЗА 
УВОЂЕЊЕ ОЛИМПИЈСКОГ  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ШКОЛЕ 

  
На Седници Европских олимпијских комитета у Атини новембра 1995. године,  

председник Грчког олимпијског комитета Антониос Тзикас изложио је идеју о  
Олимпијском васпитању и образовању деце и омладине. 

Затим је на прослави 100-годишњице обнављања модерних Олимпијских игара 
(1896-1996) на Панатинском стадину 6. априла 1996. године позвао цео олимпијски 
покрет да посвети следећих 100 година олимпизма деци, односно њиховом 
олимпијском васпитању и образовању. 

Након тога Грчки олимпијски комитет, а посебно његов председник Антониос 
Тзикас са сарадницима, предузео је низ активности да би ову идеју спровео у дело. У 
вези са тим организовали су две прелиминарне и две светске научне конференције, 
на којима је разрађивана основна идеја о увођењу олимпијског васпитања и 
образовања у школе. Као резултат тих научних скупова предложени су циљеви, 
задаци, концепција и програм олимпијског васпитања у књизи ''Буди шампион живота'' 
(2002). 
 

 
1.3. ИНИЦИЈАТИВЕ И АКТИВНОСТ САВЕЗА ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА ШКОЛСКЕ 

ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ (САВЕЗА  ОСИШОС) ЗА УВОЂЕЊЕ ОЛИМПИЈСКОГ  
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ШКОЛЕ  

 
      Међутим, иако је олимпијски дух негован у оквиру овог система спортских 
такмичења ученика овај задатак је у периоду 1970-1997. године, био секундарног 
карактера. Стога су Југословенски олимпијски комитет, Спортски савез Србије и Савез 
за школски спорт прихватили иницијативу и закључке три конференције експерата и 
донели одговарајуће закључке у вези са циљевима, динамиком увођења и средствима 
увођења олимпијског и  васпитања и образовања у школе.  

 У вези тога такође је значајно што је фебруара 1997. године  Југословенски 
олимпијски комитет донео одлуку:  

o да се настави са организовањем Олимпијских спортских игара школске 
омладине Србије, 

o да се покрене иницијатива о организовању Олимпијских спортских игара 
ученика Југославије, 

o да се покрене иницијатива за организовање   Спортских игара ученика 
Балканских земаља. 

 
У вези са тим промењен је назив Савеза за школски спорт у САВЕЗ ЗА 

ШКОЛСКИ СПОРТ И ОЛИМПИЈСКО ВАСПИТАЊЕ, истичући тако нови задатак, односно 
реализацију  програма   о л и м п и ј с к о г   в а с п и т а њ а   и  о б р а з о в а њ а   у 
школама. Због тога је веома важно што се у програму Савеза за школски спорт и 
олимпијско васпитање већ реализују поједини делови програма олимпијског 
васпитања и образовања, па ће се на тај начин олакшати увођење и реализација 
целовитог програма. 

На основу тога  Савез  за школски спорт и олимпијско васпитање је поставио 
следеће задатке: 

o да прошири програм рада на олимпијско васпитање и образовање,    
o да непосредније сарађује са Југословенским олимпијским комитетом у вези 

реализације програма олимпијског васпитања и образовања, 
o да се повеже  са УНЕСКО-ом, оделењем за развој спорта у школама, 
o да се повеже са Међународним савезом за школски спорт. 
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2. ПРОГРАМ ОЛИМПИЈСКОГ  ОБРАЗОВАЊА 
 

ОЛИМПИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ је педагошки процес систематског и планског      
у с в а ј а њ а  (стицања) знања из области Олимпизма и Олимпијског покрета уопште.  

Програм олимпијског образовања је део програма предмета Историја физичке 
културе, а уже је дефинисан у Олимпијској повељи. Он обухвата следећих 5 основних 
области: Олимпијски покрет; Међународни олимпијски комитет; Међународне 
федерације; Национални олимпијски комитети; Олимпијске игре. 
 

2.1. ОЛИМПИЈСКИ ПОКРЕТ  
 

 Основна знања из области олимпијског покрета, која се морају стећи у оквиру 
олимпијског образовања, подразумевају учење основних чињеница о највишем органу 
који управља олимпијским покретом (МОК), основним најчешће коришћеним 
терминима у олимпијском покрету, односно појмовима које они означавају. 
 
Највиши орган Олимпијског покрета 
 Највиши орган Олимпијског покрета је Међународни олимпијски комитет (МОК), 
који представља врховну власт. Стога су сви припадници Олимпијског покрета дужни 
да поштују одлуке овог органа. 
 Из тих разлога улога МОК-а је значајна и велика и огледа се у следећем: 

o подстиче развој спорта и унапређује и јача Олимпијски покрет заједно са 
међународним и националним спортским институцијама 

o обезбеђује одржавање Олимпијских игара, 
o учествује у активностима на ширењу мира, штити права чланова 

Олимпијског покрета и бори се против дискриминације у оквиру 
Олимпијског покрета, 

o подстиче јачање улоге жена у спорту на свим нивоима и структурама 
(националних и међународних спортских организација), 

o подстиче унапређење спортске етике, примене фер-плеја и бори се 
против насиља у спорту, 

o бори се против допинга у спорту и употребе дроге, 
o бори се против сваке политичке и комерцијалне злоупотребе спорта и 

спортиста, 
o улаже напоре да се обезбеди социјална и професионална будућност 

спортиста, 
o подстиче развој ''спорта за све'', 
o води бригу о питањима животне средине, нарочито о условима у којима 

се организују Олимпијске игре, у вези са овим, 
o пружа помоћ Међународној олимпијској академији (МОА), 
o пружа помоћ институцијама које су се посветиле олимпијском 

образовању. 
 
Припадност Олимпијском покрету  
 Олимпијски покрет обухвата све међународне спортске организације (IF), 
националне олимпијске комитете (NOC), организационе комитете Олимпијских игара 
(OCOG), националне савезе, клубове и лица која им припадају, спортисте, судије, 
тренере и остала техничка лица у спорту. 
 Припадници Олимпијског покрета морају да поштују основне етичке принципе и 
не смеју да испољавају дискриминацију на основу разлика религије, расе, пола или 
политичке и националне припадности. 
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Олимпијски конгрес 
 На основу одлуке МОК-а сваке осме године организује се Олимпијски конгрес. 
Конгрес сазива председник МОК-а, који председава Конгресом. Извршни одбор 
одређује дневни ред Конгреса. 
 На Конгресу могу да учествују чланови и почасни чланови МОК-а, делегати  IF и 
NOC, као и организације признате од МОК-а. 
 
Признавање од стране МОК-а 
 Међународни олимпијски комитет признаје оне националне комитете, њихова 
удружења на континенталном или светском нивоу, међународне спортске федерације 
чија је активност повезана са улогом Олимпијског покрета. 
 Те организације могу у својим земљама да имају статус правног лица и да раде 
у складу са Олимпијском повељом. 
 
Олимпијска солидарност 
 Олимпијска солидарност је помоћ МОК-а коју пружа националним олимпијским 
комитетима, признатим од МОК-а и којима је та помоћ најпотребнија. Она се састоји у 
виду одређених програма, који се израђују заједно са националним олимпијским 
комитетима. 
 
Олимпијске игре 

Свечане игре у Олимпији (Античке олимпијске игре) почеле се да се одржавају 
776. г. пре н.е. и одржавале се све до 395. године после н.е.  Модерне олимпијске 
игре установљене су обнављањем античких игара 1994. године у Паризу. Тада је 
основан Међународни олимпијски комитет (МОК), чији је први председник био  
Димитриос Викелас, а генерални секретар барон Пјер де Кубертен.  
 Прве летње олимпијске игре одржане су у Атини (Грчка) 1896. године. Прве 
зимске олимпијске игре одржане су у Шамонију (Француска) 1924. године и од тада се 
и једне и друге одржавају сваке четврте године.  

• ''Олимпијске игре су такмичења између спортиста у појединачним или 
екипним надметањима, а не такмичење између земаља. Оне окупљају 
спортисте које су за надметања одредили њихови национални олимпијски 
комитети, чије је пријаве МОК прихватио и који користећи своје спортске 
могућности међусобно одмеравају снагу, под техничким руководством 
надлежне међународне спортске федерације. 

• Последња инстанца за одлучивање о било ком питању које се тиче 
Олимпијских игара је МОК''. (Олимпијска повеља  чл. 9). 

 
Олимпијада  

• ''Појам 'Олимпијада' означава период (олимпијски циклус) од четири 
узастопне године. Олимпијада почиње отварањем једних олимпијских 
игара а завршава се отварањем следећих''. (Олимпијска повеља чл. 10). 

 
Олимпијски симбол  

• ''Олимпијски симбол се састоји из пет олимпијских клубова, коришћених 
посебно, у једној или више боја. Пет обавезних боја кругова су плава, жута, 
црна, зелена и црвена. Плави, црни и црвени круг се налазе у горњем, а 
жути и зелени у доњем реду. Сви заједно, као целина, приближно чине 
облик правилног трапеза''.  

• Олимпијски симбол одсликава заједништво пет континената и скуп 
спортиста из читавог света на Олимпијским играма.'' (Ол. повеља чл. 12) 

Занимљиво је да  идејни творац Пјер де Кубертен није нигде написао или рекао 
шта представљају олимпијски кругови, као што је  дефинисано у олимпијској повељи.   
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Олимпијска застава 
• ''Олимпијска застава има белу основу, без икаквих ивица. У њеном 

центру смештен је олимпијски симбол у пет боја''.  
      (Олимпијска повеља чл. 13). 

 Занимљиво је да ових шест боја (боје пет кругова и основе заставе) чине боје 
од којих су разним комбинацијама направљене заставе свих земаља света. 
 
Олимпијски мото 

• ''Олимпијски мото 'Цитиус-Алтиус-Фортиус' (Брже-Више-Јаче) изражава 
поруку коју МОК упућује свим припадницима Олимпијског покрета, 
позивајући их да се понашају у складу са олимпијским духом.'' 
(Олимпијска повеља чл. 14). 

 
Олимпијска химна 

• ''Олимпијска химна је она коју је МОК одобрио на својој 55-тој Скупштини 
одржаној 1958. године у Токију, а чија се партитура (ноте) чува у 
седишту МОК-а'' 

     (Олимпијска повеља чл. 14). 
 Занимљиво је да је текст химне саставио Грк Костас Паламас, а музику 
компоновао такође Грк Самарас, још 1896. године за прве олимпијске игре у Атини, 
која је озваничена 62 године касније, на 55 Скупштини МОК-а у Токију 1958. године. 
 
Олимпијски пламен, Олимпијска бакља 
 Олимпијски пламен је пламен запаљен у Олимпији, у Грчкој, док је Олимпијска 
бакља она бакља на којој гори Олимпијски пламен. МОК поседује сва права која се 
односе на употребу Олимпијског пламена и Олимпијске бакље. 
 
 
 

2.2. МЕЂУНАРОДНИ ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ 
 

 Међународни олимпијски комитет је међународна, непрофитабилна, невладина 
организација, основана са неограниченим трајањем. Призната је од државних органа 
Швајцарске, у којој се налази његово седиште (Лозана). 
 Основна улога МОК-а је да развија Олимпијски покрет у складу са Олимпијском 
повељом. Његове одлуке су коначне, а спорове решава Извршни одбор МОК или 
Арбитражни спортски суд. 
 
У чланство МОК-а могу да буду примљени спортисти, председници или функционери 
међународних федерација и националних олимпијских комитета. Број чланова МОК је 
одређен и он не прелази број 115. Сваки члан МОК-а има обавезу да учествује на 
седницама, помаже развој Олимпијског покрета, прати примену програма МОК-а, да 
подноси годишње извештаје и да се придржава етичког кодекса. 
 Престанак чланства у МОК-у настаје подношењем оставке, ако не буде 
реизабран или у години када навршава 70 година. Чланство може да се изгуби 
одлуком Скупштине МОК-а. 
 
Почасно чланство додељује се заслужним члановима МОК-а, који су дали изузетан 
допринос развоју Олимпијског покрета и они немају право гласа. 
 
Скупштина МОК-а је највиши орган и представља скуп свих чланова МОК-а и 
одржава се једанпут годишње. Осим редовних организују се и ванредне Скупштине на 
иницијативу председника или 1/3 чланова. Место и време одржавања одређује 
председник. Скупштина усваја, мења и тумачи Олимпијску повељу, бира чланове 
МОК-а и њене одлуке су коначне. 
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Извршни одбор се састоји од председника, четири потпредседника и 10 чланова.  Он 
се стара  о  поштовању  Олимпијске  повеље,  унутрашњој организацији и 
администрацији МОК-а, управља финансијама, додељује почасна одликовања и 
друго. 
 
Председник МОК-а се бира на Скупштини тајним гласањем на осам година, али се у 
четири године врши провера мандата. Председник председава свим активностима 
МОК-а одређује комисије и члан је по службеној дужности свих комисија. 
 
Комисије МОК-а су: Спортска комисија, Етичка комисија, Комисија за олимпијско 
образовање и друге. 
 
Званични језици МОК-а су француски и енглески.    
 

2.3.  МЕЂУНАРОДНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ  (IF) 
 

 МОК признаје својство интернационалне федерације (IF) међународним 
невладиним организацијама које су надлежне за један спорт. Те организације морају 
као услов признавања да примењују анти-допинг кодекс Олимпијског покрета и да 
спроводе редовне анти допинг контроле на такмичењима и изван њих. 
 Рад, активности и целокупно деловање међународних федерација мора бити у 
складу са Олимпијском повељом, али свака федерација задржава независно 
руковођење спортом за који је надлежна. 
 Међународне федерације брину о развоју својих спортова, одређују олимпијске 
норме за учешће на Олимпијским играма, руководе својим спортовима, брину о 
примени Олимпијске повеље. 
 
 

2.4.  НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТИ 
 

 Задатак Националног олимпијског комитета је да развија и штити Олимпијски 
покрет у својој земљи, негује основне олимпијске принципе и доприноси развоју 
олимпизма, а нарочито преко наставних програма физичког васпитања у школама и на 
универзитетима. 
 Оснивају институције које су посвећене Олимпијском образовању и непосредно 
се баве активностима националне Олимпијске академије, Олимпијског музеја и 
културних програма у вези са Олимпијским покретом. 
 Национални олимпијски комитети подстичу развој врхунског спорта, као и 
''спорта за све''. Обезбеђују поштовање олимпијске повеље, боре се против било ког 
облика дискриминације и насиља у спорту, као и употребе допинга. 
 Осим тога одређују град који се кандидује за домаћина Олимпијских игара и 
представља своју земљу на Олимпијским играма, одлучује о пријављивању спортиста 
за учешће на Олимпијским играма. 
 Органи су Скупштина, Извршни одбор и председник 
 
2.5. ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 
 
 Летње олимпијске игре одржавају се у првој години олимпијског циклуса 
(олимпијаде). Почевши од 1994. године (од 17. олимпијских игара) Зимске олимпијске 
игре одржавају се у другој календарској години од почетка олимпијског циклуса. 
 Избор града домаћина је у искључивој надлежности МОК-а. 
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III.   ОЛИМПИЈСКО  ВАСПИТАЊЕ 
 
ОЛИМПИЈСКО ВАСПИТАЊЕ је педагошки процес систематског и планског        

д е л о в а њ а  (утицаја) на младе да би разумели и усвојили основне олимпијске 
принципе и примењивали их у спорту. Оно се спроводи у свим приликама и свим 
облицима наставе, тренинга и такмичења и састоји се у перманентном утицају на 
младе да их прихвате и примењују. 

 
 
Основни олимпијски принципи  су:  
 

1.  Неговање и развијање међусобног ПРИЈАТЕЉСТВА (на часу, тренингу, такмичењу). 
 

2. Неговање међусобног ПОШТОВАЊА и ТОЛЕРАНЦИЈЕ, без обзира на веру, расу, 
националност или пол. 

 
3.   Поштовање и примена начела ''ВАЖНО ЈЕ УЧЕСТВОВАТИ А НЕ ПОБЕДИТИ''. 

 
4. Неговање и развијање ФЕР-ПЛЕЈА (поштене игре-борбе)  избегавање опасног 

начина игре или борбе и сваког НАСИЉА на тренингу или такмичењу. 
 
5. ПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА, као и СУДИЈСКИХ ОДЛУКА. 
 
 
 

1.  НЕГОВАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ МЕЂУСОБНОГ ПРИЈАТЕЉСТВА (НА ЧАСУ, ТРЕНИНГУ, 
    ТАКМИЧЕЊУ) 
 

Пријатељство је осећање и потреба човека за другим човеком кога кроз 
дружење помаже, разуме, подстиче. Пријатељство тражи склад међу пријатељима, 
међусобно разумевање, поштовање, пажњу, помагање. Пријатељство искључује 
лични егоизам и основа је складног живота човека у друштвеној заједници.  

Пријатељство је највише и најплеменитије осећање човеково, које омогућава 
зближавање људи у коме пријатељи помажу један другог, нарочито у тешкоћама и 
никада не остављају пријатеља било због личног успеха било због неуспеха 
пријатеља.  

Због тога је од изузетног значаја да деца од најмлађих година схвате и разумеју 
шта је пријатељство, да се науче да склапају пријатељства, да их негују и одржавају. У 
овом процесу учествује породица и школа, а посебне могућности за његово 
изражавање се налазе у подручју спорта. 

Како је олипмизам најузвишенији део спорта, који почива на основним 
оломпијским (опште цивилизацијским) принципима, то је разумљиво што се бављење 
спортом ови принципи односно пријатељство као један од њих, најлакше може 
усвајати и развијати.   

МОК је усвајајући програме олимпијског васпитања пошао од потребе да деца 
кроз спорт прихвате и науче да примењују ове принципе, да би их примењивали и у 
каснијем свакодневном животу. Значи ако кроз спотска такмичења деца схвате, 
разумеју и науче да стичу пријатеље и развијају са њима пријатељство, да ће лакше и 
брже то чинити и изван спорта.  

Спорт у правом смислу речи подразумева тренинг, такмичење и праћење 
(посматрање и навијање).  У свим овим приликама, као и у доласцима и одласцима са 
тренинга и такмичења и посматрању спортских догађаја, потребно је да деца науче да 
помажу, подстичу, своје пријатеље које су стекли кроз дружење у спорту, деле 
радости са њима због победа и тугу због пораза. 
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2.  НЕГОВАЊЕ МЕЂУСОБНОГ ПОШТОВАЊА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ, БЕЗ ОБЗИРА НА ВЕРУ, 
РАСУ, НАЦИОНАЛНОСТ ИЛИ ПОЛ  (НА ЧАСУ, ТРЕНИНГУ, ТАКМИЧЕЊУ) 
 
 

Међусобно поштовање и уважавање  између људи је једна од основних 
претпоставки за складне односе међу људима. То је једна од значајних 
цивилизацијских вредности заједничког живота људи у било којој друштвеној 
заједници.   

Оно представља уважавање и поштовање сваког човека, његовог права на 
лични став и своје мишљење, без обзира колико било другачије од нашег. Оно се не 
везује за материјални статус, ранг, физичка или интелектуална преимућства. 
Поштовање другог човека искључује потцењивање или омаловажавање, не допушта 
било коју врсту заузимања супериорног става на основу властитих преимућстава. 

Због тога што подразумева широку примену у најразличитијиј људским 
односима оно се изражава као:  

• поштовање родитеља, учитеља, старијих,  
• поштовање особа другог пола, 
• поштовање свих људи без обзира на њихову религију, 
• поштовање свих људи без обзира на њихову расу, 
• поштовање свих људи без обзира на њихову националну припадност. 
 
Стога поштовање претпоставља непрекидно међусобно разумевање и у великом 

степену међусобну толеранцију. Све различитости, различит мишљења, понашања, 
реаговања изражавају се у спорту било на часу, тренингу  или на такмичењу, па је 
могућност наставника или тренинга велика да на децу утиче и навикава их да 
примењују овај важан принцип понашања. 
 
 
 
 3. ПОШТОВАЊЕ И ПРИМЕНА НАЧЕЛА ''ВАЖНО ЈЕ УЧЕСТВОВАТИ А НЕ ПОБЕДИТИ''  
 

 Спорт сам по себи подразумева такмичење (са собом или са противником) , 
односно постизање што бољег личног резултата или остварење победе над 
противником са којим се такмичимо. Међутим, основна олимпијска начела нас упућују 
на надметање у снази, брзини, издржљивости, тактици и спортској вештини и 
подразумевају задовољство у борби и такмичењу, у којој побеђују бржи, снажнији, 
издржљивији, вештији. . 
 И поред тога што такмичење значи жељу за победом или што бољим 
резултатом, не смемо учити и васпитавати ученике и младе спортисте да је победа 
циљ до кога мора да се дође по сваку цену. Недопустиво је да у олимпијском покрету 
тренери постављају као једини циљ победу по сваку цену, стварајући тако велики 
психолошки притисак код играча својих екипа, које могу да буду технички, физички, 
тактички, психолошки неспремније или на нижем нивоу од екипа са којима се такмиче.  
 Као последица  таквог захтева јавља се неспортско понашање које се огледа у 
грубој игри, која води повређивању и насиљу на терену; непристојном вербалном 
вређању противника и судије, провоцирању публике, тучи играча, гледалаца и 
прекидима утакмице.  
 Све то има за последицу да је понашање спортиста, тренера и публике, далеко 
од олимпијских начела која нас упућују на радост у победи и достојанству у поразу, на 
признавању и честитању бољем од себе. Онда то води даље новим подстицајима и 
мотивима у тренингу да се спортиста припреми за нова такмичења тако да ће бити још 
бржи, јачи, издржљивији, вештији. 
 Обнављајући античке Олимпијске игре Пјер де Кубертен и његови сарадници 
имали су визију да се модерни олимпијски покрет заснива на основним олимпијским 
принципима. Стога је као олимпијски мото прихваћен позив спортистима '' Брже, више, 
јаче'' да се понашају у складу са олимпијским духом, односно да тренингом достижу 
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боље физичке способности, а да увек када не успеју да победе достојанствено 
прихвате пораз и честитају бољима од себе.  
 Као  допуна олимпијском моту јесте опште прихваћено гесло  ''важно је 
учествовати а не победити'' , које је први изрекао на проповеди у Лондону 1908. 
године кентеберијиски свештеник, поводом Четвртих олимпијских игара, које се 
приписује Пјеру де Кубертену. Ове речи се морају правилно тумачити и објашњавати 
да су оне позив свим спортистима припадницима олимпијског покрета, да налазе 
задовољство у међусобном одмеравању снага, приликом чега побеђују најбољи, а сви 
учесници доживљавају задовољство у спортској борби.  
 Нажалост, већина тренера својим спортистима ово гесло тумаче на искривљен 
начин: ''Важно је учествовати и победити'' .  Победа  јесте  циљ,  али  ако  би  само она 
постојала у спорту, спорт би постао сиромашнији, јер би се они који нису победници 
ускратили за задовољство које пружа спортско такмичење.  
 Због тога пораз у спортској бори не сме да се доживљава као велика жалост и 
трагедије, он мора као и у свакодневном животу да буде подстицај и подстрек за још 
интензивније вежбање и подизање својих личних способности, како би се на тај начин 
у новој спортској борби дошло до победе. 
 Из тих разлога недопустиво је да је победа једина алтернативе , да је она 
императив и да се до ње мора да дође ''по сваку цену''. Тај позив ''по сваку цену'' значи 
непоштовање правила, примену свих недозвољених средстава, грубости и насиље 
којим се онеспособљава противник, користе недозвољена средства  (допинг), која 
удаљавају спорт од основних олимпијских начела и олимпијског покрета уопште.  
 
 
4. НЕГОВАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ФЕР-ПЛЕЈА (ПОШТЕНЕ ИГРЕ-БОРБЕ) И НЕНАСИЉА  
 
 

  Свако спортско такмичење засновано је на надметању у спортској вештини и 
способностима, у којој побеђује бољи и спремнији. Ово начело подразумева 
достојанствено и поштено такмичење (фер плеј - енгл. и витештво- срп), без 
превара, насиља и непримереног понашања и избегавање опасног начина игре или 
борбе и сваког насиља на тренингу или такмичењу. 
 Његовом применом у игри нема инсценирања и ''глуме'', лажних повреда, 
вређања и потцењивања противника, омаловажавање судије или публике. Он 
подразумева поштовање и уважавање сваког учесника спортскиг такмичења 
(саиграча, противника, судије, свог и противничког тренера, публике). 
 Екипа која се придржава овог начела лако ће се препознати, јер њени играчи 
прихватају сваку одлуку судије, помажу код повређивања својих и противничких 
играча, признају своје грешке, не симулирају повреде, једном речу достојанствено и 
културно се понашају.  
 На спортским такмичењима у којима обе екипе поштују и примењују начело 
''фер - плеја'' спорт добија прави смисао, јер у таквом такмичењу сви имају 
задовољство, а публика ужива у надметању обе екипе у вештини и способностима 
поздрављајући победника и одајући признање пораженом.  
 Из тих разлога је веома значајно да се у процесу тренинга или на часу 
физичког васпитања млади спортисти и ученици уче и навикавају поштеној спортској 
борби, без грубости и насиља, како би спортска такмичења била задовољство и 
победницима, али и пораженима, као и посматрачима њиховог надметања. 
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5. ПОШТОВАЊЕ  ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА  И ПОШТОВАЊЕ СУДИЈСКИХ ОДЛУКА 
 

 Целокупно људско понашање у друштву регулисано је низом прописа, правила 
и закона. Свако непоштовање поменутих правила и закона доводи до примене 
одговарајућих санкција. Како је спорт део опште културе то подразумева да се 
понашање учесника одређује утврђеним спортским правилима, чије кршење 
подразумева предвиђене казне. 
 Логично је да се учесници спортских такмичења морају придржавати утврђених 
правила у одређеном спорту јер њихова примена и поштовање претпоставља 
цивилизовано понашање и нормалан ток спортске утакмице. Поштовање правила 
обавезује такмичаре и на поштовање судијских одлука, јер су судије званична лица  
која оцењују ко од учесника није поштовао одређено правило. Свако непоштовање 
судијских одлука доводи до инцидената, прекида утакмице и нереда на такмичењима.  
 Из тих разлога ученике и младе спортисте морамо учити и васпитавати, да 
познају и примењују сва правила тог спорта. Исто тако веома је значајно да прихвате 
сваку одлуку коју донесе судија, без обзира да ли се са том одлуком не слажу.  
 
 
 

ИСКУСТВА У ОБЛАСТИ ОЛИМПИЈСКОГ ВАСПИТАЊА И 
ОБРАЗОВАЊА У СИСТЕМУ ШКОЛСКОГ СПОРТА У  СРБИЈИ  
 
 У Социјалистичкој републици Србији започела су два независна система 
школског спорта и то почев од 1969. године у САП Војводини "СПОРТСКА 
ОЛИМПИЈАДА ШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ (СОШОВ)", и у Србији "СПОРТСКЕ ИГРЕ 
ШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ (СИШОС)" од  1970. године. И један и други систем су у 
своје програме уградили и основна олимпијска начела.  
 Систем "Спортске игре школске омладине Србије" - СИШОС, започео је рад 
1970. године када је имао на програму пет спортова (гимнастику, кошарку, одбојку, 
рукомет и фудбал), који је водио Организациони комитет, у коме су били у највећем 
броју педагози физичке културе. 
 Од 1976. године већа пажња се поклања олимпијском образовању и васпитању, 
када се то наглашава и у називу система, додајући реч "олимпијске", па се од тада 
назива "ОЛИМПИЈСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ ШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ" (ОСИШОС), 
повећава број спортова на 12 спортова (атлетика, гимнастика, пливање, скијање, 
стрељаштво, бициклизам, стони тенис, кошарка, одбојка, рукомет, фудбал и ритмичко 
спортска гимнастика), а сваке четврте године се организују "ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 
УЧЕНИКА СРБИЈЕ".  

I. Летње олимпијске игре одржане су у Крагујевцу 1980. године, а 
   Зимске  на Копаонику исте године.  

II. Летње олимпијске игре одржане су у Крушевцу, 1984. године, а       
   Зимске  на Копаонику исте године. 

III. Летње олимпијске игре одржане су у Београду, 1988. године, а             
   Зимске  на Копаонику исте године.  

IV. Летње олимпијске игре одржане су у Аранђеловцу 1992. године, а  
            Зимске на Брезовици исте године. 

V. Летње игре одржане су у Зрењанину  2000. године 
VI. Летње игре одржане су у Зајечару 2004. године 

 
 Кроз читав овај двадестдвогодишњи период (1970-1992) у систему 
"Олимпијских спортских игара школске омладине Србије'' посвећивана је пажња 
олимпијском васпитању и образовању ученика.  Остварујући овакав програм спортских 
такмичења  остваривано је и олимпијско васпитање и то пре свега фер-плеј, 
развијање и ширење пријатељства, међусобног поштовања и толеранције без обзира 
на пол, веру или нацију. 
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          Ученици који су пролазили кроз овај систем школског спорта навикнути су на 
фер односе, поштовање правила, дружење и пријатељство, међусобно поштовање и 
толеранцију, чиме су остварени ови задаци олимпијског васпитања. 
 Такође су стицали одређено олимпијско образовање, јер су сазнавали основне 
појмове  олимпијског  покрета  као  што  су  олимпијски  пламен,  олимпијска  заклетва, 
олимпијски кругови,  олимпијска застава. 
 На тај начин је овај систем у току 30 година остваривао значајну мисију на 
ширењу олимпијске идеје, њеном разумевању и прихватању, чиме је доприносио 
развијању олимпијског покрета у Србији, а тиме и у Југославији. За тај његов допринос 
добијао је значајна признања. 
 Због својих значајних резултата (у периоду од 1970-1992) у развоју школског 
спорта, важног васпитног утицаја и великог обухвата ученика, као и због 
организованих олимпијских игара у Крагујевцу 1980, Крушевцу 1984. и Београду 1988. 
године Аранђеловцу 1992, Зрењанину 2000, Зајечару 2004, стекле су велики број 
присталица у сфери образовања и спорта, а посебно код ученика основних и средњих 
школа. 
 
 
IV. ОЛИМПИЈСКА  ПОВЕЉА (КАРТА) 
 
 Олимпијска повеља  

 Садржај  

 Скраћенице коришћене у Олимпијском покрету 6 
 Увод 7 
 Предговор 8 
 Основни принципи Олимпијске идеје  9 
 Поглавље 1  
Олимпијски покрет и његова делатност 

10 

       1     Састав и општа организација Олимпијског покрета 10 
 2     Мисија и улога МОК* 10 
 Допунска одредба правила 2 12 
 3     Признавање од стране МОК 13 
 4     Олимпијски конгрес* 14 
 Допунска одредба правила 4 14 
 5      Олимпијска солидарност* 14 
 Допунска одредба правила 5 15 
 6     Олимпијске игре* 16 
 Допунска одредба правила 6 17 
 7     Права у односу на Олимпијске игре и олимпијску својину 17 
 8     Олимпијски симбол* 18 
 9     Олимпијска застава * 18 
 10   Олимпијски мото* 18 
 11    Олимпијски амблеми* 18 
 12   Олимпијска химна* 19 
 13   Олимпијска ватра, Олимпијске бакље* 19 
 14   Олимпијске знамења* 19 
 Допунске одредбе правила 7-14 19 
 Поглавље 2  
Међународни олимпијски комитет 

26 

 15   Правни статус 26 
 16   Чланови* 26 
 1      Састав МОК - право на кандидатуру, селекција, избор, 

приступ и статус чланова МОК: 
26 

 2     Обавезе: 28 
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 3     Престанак чланства: 29 
4     Почасни Председник - Почасни Чланови –Заслужни 32 
Допунска одредба правила 16 33 
17    Организација 39 
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NOC/NOK Nacionalni olimpijski komitet 

IPC/MPOK Međunarodni para-olimpijski komitet 

ANOC/ANOK         Asocijacija Nacionalnih olimpijskih komiteta 

ANOCA/ANOCA    Asocijacija Nacionalnih olimpijskih komiteta Afrike 

OCA/OSA           Olimpijski savet Azije 

PASO  Panamerička sportska organizacija 

ONOK  Nacionalni olimpijski komiteti Okeanije 

EOC  Evropski olimpijski komiteti 

CAS  Arbitražni sud sporta 

OGKS  Uslužna konsultativna služba Olimpijskih igara  

WADA  Svetska agencija za anti-doping 

IOA  Međunarodna olimpijska akademija 
 

Увод у Олимпијску повељу 
Олимпијска повеља представља кодификацију Основних принципа, Правила 
(одредаба) и Правилника (допунских одредаба) које је усвојио Међународни 
олимпијски комитет (МОК). На основу ње се руководи организацијом и деловањем 
Олимпијског покрета и њоме се установљавају услови за одржавање Олимпијских 
игара. У суштини, Олимпијска повеља има три основна циља: 
а.  Олимпијска повеља, као основни документ конститутивне природе установљава и 

позива се на основне принципе и суштинске вредности Олимпијске идеје. 
б.   Олимпијска повеља такође служи као статут Међународног олимпијског комитета. 
в.   Уз то, Олимпијска повеља дефинише главна међусобна права и обавезе три главна 

саставна чиниоца Олимпијског покрета, а то су Међународни олимпијски комитет, 
Међународне федерације и Национални олимпијски комитети, као и Организациони 
комитети Олимпијских игара, од којих се захтева да поштују Олимпијску повељу. 

Напомена: 

Именице употребљене у Олимпијској Повељи у мушком роду у односу на физичка 
лица (на пример називи као што су: члан, вођа, функционер, шеф делегације, учесник, 
такмичар, спортиста, судија, члан судијског већа, аташе, кандидат, особље или 
заменице као што су: он, они, њих) треба тумачити тако да обухватају и женски род, 
осим ако не постоји изричита одредба у супротном смислу. Уколико није изричито 
другачије одређено у писаном облику, а у сврху Олимпијске повеље, година ће се 
тумачити као календарска година, која почиње 1. јануара, а завршава се 31. децембра. 
 
 
Предговор 
Модерни Олимпизам основао је Pierre de Coubertin, на чију иницијативу је у јуну 1894. 
године, у Паризу, одржан Међународни спортски конгрес. Међународни олимпијски 
комитет (МОК) основан је 23, јуна 1894. године. Прве Олимпијске игре (Игре 
Олимпијаде) модерног доба одржане су у Атини, Грчкој, 1896. године. 1914. године, 
усвојена је застава коју је Pierre de Coubertin представио на Конгресу у Паризу. 
Састојала се од 5 међусобно повезаних прстенова који су представљали унију пет 
континената и сусрет спортиста из целог света на Олимпијским играма. Прве Зимске 
олимпијске игре одржане су у Шамонију, Француској. 
 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ОЛИМПИЗМА 
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1. Олимпизам је филозофија живота, која слави и комбинује све квалитете које 
поседују тело, воља и дух. Уједињујући спорт са културом и бразовањем, 
Олимпизам тежи да створи начин живота који се заснива на задовољству које се 
проналази и физичком напору, на образовној вредности доброг примера и на 
поштовању основних моралних принципа. 

 
2. Циљ Олимпизма је да се спорт свуда постави тако да служи хармоничном 

развоју човека, у смислу да подстакне успостављање мирног друштва које води 
бригу о заштити људског достојанства.  

 
3. Олимпијски покрет представља усаглашену, организовану, универзалну и трајна, 

под врховним ауторитетом МОК, свих појединаца и ентитета које инспирише 
вредност Олимпизма. Он покрива пет континената. Свој врхунац досеже 
окупљањем спортиста света на великом фестивалу спорта, Олимпијским играма. 
Симбол тих  Игара је пет испреплетених прстенова.  

 
4. Бављење спортом је људско право. Сваки појединац мора имати могућност да се 

бави спортом, без дискриминације било какве врсте и у олимпијском духу, што 
захтева узајамно разумевање у духу пријатељства, солидарности и фер-плеја. 
Организација, администрација и управљање спортом мора бити контролисано од 
стране независних спортских организација. 

 
5. Сваки облик дискриминације у погледу земље или особе на основу расе, вере, 

политике, пола или другога није у складу са припадањем Олимпијском покрету. 
 
6. Припадност Олимпијском покрету захтева поштовање Олимпијске повеље и 

признавање од стране МОК. 
 
 
 

Олимпијски покрет и његова делатност 
1    Састав и општа организација Олимпијског покрета 

1. Под Међународним олимпијским комитетом, као највишим органом власти, 
Олимпијски покрет окупља организације, спортисте и друге који пристају да их 
води Олимпијска повеља. Циљ Олимпијског покрета је да допринесе 
изграђивању мирног и бољег света путем образовања младих кроз спорт којим 
се баве у складу са Олимпизмом и његовим вредностима. 

2. Три главна саставна чиниоца Олимпијског покрета су Међународни олимпијски 
комитет (“МОК"), Међународне спортске федерације ("МФ") и Национални 
олимпијски комитети ("НОК"). Сваку особу или организацију која припада 
Олимпијском покрету обавезују одредбе Олимпијске повеље и одлуке МОК. 

3. Поред своја три саставна чиниоца, Олимпијски покрет такође обухвата 
Организационе комитете Олимпијских игара ("ОКОГ"), националне савезе, 
клубове или особе које припадају МФ или НОК, а посебно спортисте, чији 
интереси представљају основни елемент делатности Олимпијског покрета, као 
и судије, тренере и остала званична и техничка спортска лица. Он такође 
обухвата и друге организације и институције које призна МОК. 

2      Мисија и улога МОК* 

Мисија  МОК је да промовише Олимпизам широм света и да предводи Олимпијски 
покрет. Улога МОК је: 

1. да подржава и подстиче унапређење спортске етике, као и образовање 
омладине кроз спорт и да посвети своје напоре како би се обезбедило да у 
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спорту превлада дух фер-плеја, а да насиље буде забрањено; 

2. да подстиче и подржава организацију, развој и координацију спорта и спортских 
такмичења; 

3. да обезбеђује редовно одржавање Олимпијских игара; 

4. да сарађује са надлежним јавним или приватним организацијама и властима у 
намери да се спорт стави у службу човечанства, те самим тим да шири мир; 

5. да се ангажује се на јачању јединства и заштити независности Олимпијског 
покрета; 

6. да се ангажује против било ког облика дискриминације који се тиче Олимпијског 
покрета; 

7. да подстиче и подржава јачање улоге жена у спорту и то на свим нивоима и у 
свим структурама, у смислу примене принципа једнакости мушкараца и жена; 

8. да предводи борбу против допинга у спорту; 

9. да подстиче и подржава мере у циљу заштите здравља спортиста; 

10. да се супротставља свакој политичкој или комерцијалној злоупотреби спорта и 
спортиста; 

11. да подстиче спортске организације и државне власти да улажу максималне 
напоре да се обезбеди социјална и професионална будућност спортиста; 

12. да подстиче развој "спорта за све";  

13. да подстиче и подржава одговорну бригу за питања животне средине, да 
промовише одржив развој у спорту и захтева да се Олимпијске игре одржавају 
у складу са тим; 

14. да промовише позитивно наслеђе Олимпијских игара у градовима и земљама 
домаћинима Олимпијских игара; 

15. да подстиче и подржава иницијативе које спајају спорт са културом и 
образовањем; 

16. да подстиче и подржава  адтивности Међународне олимпијске академије 
("ИОА") и других институција које су се посветиле олимпијском образовању. 

 

Допунска одредба правила 2 

1 Извршни одбор МОК може да уступи МОК покровитељство над 
међународним спортским такмичењима – регионалним, 
континенталним или светским – под условима и са роковима које 
сматра одговарајућим, под условом да се иста одржавају у складу са 
Олимпијском повељом и да буду организована под надзором НОК, или 
савеза признатим од стране МОК, уз помоћ дотичних МФ, а у складу са 
њиховим техничким правилима. 

2 Извршни одбор МОК може уступити МОК покровитељство за остале 
манифестације, уколико исте  придржавају циљева Олимпијског 
покрета. 
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3      Признавање од стране МОК 

1 Услов за припадност Олимпијском покрету је признавање од стране МОК. 

2 МОК може признати у својству НОК националне спортске организације чије су 
активности везане за мисију и циљ МОК. МОК такође може да призна 
ассоцијације НОК формиране на континенталном или светском нивоу. Сви 
НОК и асоцијације НОК ће где год је то могуће, имати статус правног лица. 
Ове организације морају бити у складу са Олимпијском Повељом и њихове 
статуте мора одобрити МОК.  

3 МОК може да призна МФ и асоцијације МФ. 

4 Признавање асоцијација Међународних федерација или Националних 
олимпијских комитета ни на који начин се не одражава на права сваке МФ и 
сваког НОК да непосредно сарађује са МОК и обратно.  

5 МОК може признати невладине организације које су повезане са спортом, 
које раде на међународном нивоу, а чији су статути и активности усаглашени 
са Олимпијском Повељом. 

6 Признавање од стране МОК може бити привремено или потпуно. О 
привременом признавању или повлачењу одлуке о признавању на одређено 
или неодређено време одлучује Извршни одбор МОК. Извршни одбор МОК 
може да установи услови према којима прелазно признавање може да 
истекне. На Сесији се доноси одлука о потпуном признавању или повлачењу 
одлуке о признавању. Извршни одбор МОК установљава све појединости које 
се тичу процедуре признавања.  

   
Национални олимпијски комитети (НОК) 
28    Мисија и улога НОК* 

1 Мисија НОК је да развија, унапређује и штити Олимпијски покрет у својој земљи, у 
складу са Олимпијском повељом. 

2 Улога Националних олимпијских комитета је: 

 

2.1. да афирмишу основне принципе Олимпизма на националном нивоу, у 
оквиру спортских активности и на други начин доприносе ширењу 
Олимпизма, између осталог, кроз наставне програме физичког 
образовања и спорта на свим нивоима у школским и универзитетским 
установама; да се залажу за стварање институција које су посвећене 
Олимпијском образовању, као што су националне Олимпијске Академије, 
Олимпијски музеји и остали програми, укључујући културне програме 
везане за Олимпијски покрет; 

2.1 да обезбеђују поштовање Олимпијске повеље у својим земљама; 

2.2 да подстичу развој врхунског спорта, као и спорта за све; 

2.3 да помажу у обучавању спортских руководилаца и то 
организивањем курсева и обезбеђивањем да организовани курсеви 
доприносе пропагирању основних принципа Олимпизма; 

2.4 да се боре против сваког облика дискриминације и насиља у спорту; 

2.5    да усвоје и примењују Међународни анти-допинг кодекс. 
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3 НОК има искључиво овлашћење да представља своју земљу на Олимпијским 
играма, као и на регионалним, континенталним и светским мулти-спортским 
такмичењима која се организују под покровитељством МОК. Поред тога, сваки 
НОК је обавезан да учествује на Играма Олимпијаде слањем спортиста. 

 
4.     НОК има искључиво овлашћење да у својој земљи  изабере и одреди град који се 

може кандидовати за организацију Олимпијских игара. 

5.      У циљу испуњење своје мисије, НОК може да ради на одржавању хармоничних и 
кооперативних односа са надлежним државним органима. Међутим, НОК неће 
бити укључена у било које активности које би биле у супротности са Олимпијском 
повељом. НОК такође могу да сарађују са невладиним органима. 

6.     НОК треба да сачувају своју аутономију и да се одупру свим врстама притисака, 
укључујући притиске политичке, правне, религиозне или економске природе, који 
их могу спречити да се придржава Олимпијске повеље. 

7. Национални олимпијски комитети имају право: 

7.1 да своје организације именују, идентификују и одреде као „Национални 
олимпијски комитет“ („НОК“), чија ће ознака или обележје бити садржано у 
самом њиховом имену, или ће се односити на њега; 

7.2 дана Олимпијске игре шаљу такмичаре, званична лица и друго особље 
екипа  у складу са Олимпијском повељом; 

7.3 да користе помоћ Олимпијске солидарности; 

7.4 да користе извесну Олимпијску својину у складу на начин који дозволи 
МОК, а у складу са правилима 7-14 и ДОП7-14; 

7.5. да узима учешћа у активностима које се одржавају под вођством или 
покровитељством МОК, укључујући и регионалне игре; 

7.5 да припада асоцијацијама НОК које признаје МОК; 

7.6 да доставља МОК предлоге који се односе на Олимпијску повељу и 
Олимпијски покрет уопште, укључујући и организацију Олимпијских игара; 

7.7 да даје своје мишљење у вези са кандидатурама за организацију 
Олимпијских игара; 

7.8 да учествује, на захтев МОК, у активностима комисија МОК; 

7.9 да сарађује у припреми Олимпијских конгреса; 

7.10 да примењује друга права која му гарантује Олимпијска повеља 
или МОК. 

1. МОК помаже Националним олимпијским комитетима да реализују своју улогу и 
то преко својих одељења и преко Олимпијске солидарности. 

8. Независно од мера и санкција предвиђених у случају кршења Олимпијске 
повеље, Извршни одбор МОК може да донесе све одговарајуће одлуке у циљу 
заштите Олимпијског покрета у земљи тог НОК, укључујући и суспензију или 
укидање раније датог признања, ако активност тог НОК, или стварање или 
изражавање воље тог НОК спутавају домаћи устав, закони или важећа 
регулатива, односно деловање владиних или других субјеката у земљи.  
Извршни одбор МОК ће, пре него што донесе такву одлуку, понудити том НОК 
могућност да буде саслушан. 
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Поглавље 5 

Олимпијске Игре 
I  ОДРЖАВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И  РУКОВОЂЕЊЕ ОЛИМПИЈСКИМ 
ИГРАМА 
33    Одржавање Олимпијских игара* 

1 Летње олимпијске игре се одржавају у првој години Олимпијског циклуса (тзв. 
Олимпијаде) кога обележавају, док се Зимске олимпијске игре одржавају у 
трећој години тог циклуса. 

2 Граду који је изабран да буде град-домаћин Олимпијских игара, МОК 
поверава част да пружи гостопримство Олимпијским играма. 

3 Датум одржавања Олимпијских игара утврђује Извршни одбор МОК. 

4 Неодржавање Олимпијских игара у години у којој је требало да се одрже има 
за последицу поништавање права изабраног града да буде домаћин 
Олимпијских игара,  без штете по било која друга права које има МОК. 

5 Сваки вишак прихода које град домаћин, ОКОИ или НОК стекне од 
одржавања Олимпијских игара, биће употребљен за развој Олимпијског 
покрета и спорта. 

Допунска одредба правила 33 

Трајање такмичења Олимпијских игара неће прећи шеснаест дана. 
34    Избор града домаћина* 

1 Избор града-домаћина је у искључивој надлежности Скупштине. 

2 Извршни одбор МОК утврђује процедуру коју треба следити до избора који 
ће извршити Скупштина. Осим у посебним случајевима, избор града 
домаћина Игара се врши седам година пре одржавања Олимпијских игара. 

3 Влада земље сваког града кандидата мора доставити МОК званичан 
обавезујући документ којим се потврђује да Влада преузима одговорност и 
гарантује да ће њихова земља и званичне власти придржавати и 
поштовати Олимпијску повељу.  

4 Избор града домаћина одржава се у земљи чији се град не кандидује за 
организацију дотичних Олимпијских игара. 

1.1 Да би кандидатура неког града који жели да организује 
Олимпијске игре била прихваћена, кандидатуру мора да одобри 
НОК његове земље у ком случају се тај град сматра градом 
кандидатом за организацију Олимпијских игара. 

1.2 Молба за организацију Олимпијских игара мора бити достављена 
МОК од стране званичних власти тог града, заједно са 
сагласношћу НОК. Званичне власти тог града и НОК морају 
гарантовати да ће Олимпијске игре бити организоване под 
условима које МОК захтева и то тако да МОК буде задовољан 
организацијом 

 
35    Локација, место одржавања и објекти Олимпијских игара * 
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1 Место одржавања свих спортова мора бити у граду домаћину, осим ако овај 
град добије право од Извршног одбора МОК да неке манифестације 
организује у другим градовима или на другим местима у истој земљи. 
Церемонија отварања и затварања Олимпијских игара мора бити 
организована у самом граду домаћину. Град и место одржавања, као и 
објекти где ђе се одржавати спортска такмичења или друге догађаје било које 
врсте мора да одобри Извршни одбор МОК. 

2 За Зимске олимпијске игре, када је, због географских или топографских 
разлога, немогуће организовати одређене спортске догађаје (такмичења) или 
спортске дисциплине у оквиру земље града-домаћина, МОК може, као 
изузетак, дозволити њихово одржавање у суседној земљи. 

 
36    Организациони комитет* 

Организацију Олимпијских игара МОК поверава Националном олимпијском комитету 
града домаћина, као и самом граду домаћину. НОК ће бити надлежан за формирање, у 
ту сврху, Организационог комитета (ОКОИ), који, од тренутка када буде оформљен, 
одговара директно Извршном одбору МОК. 
 
37   Одговорности – Одустајање од организације Олимпијских игара 

1    НОК, ОКОИ и град домаћин су заједно и појединачно одговорни за све, 
појединачно или колективно преузете обавезе које се тичу организације и 
извођење Олимпијских игара, искључујући финансијску одговорност, коју ће 
потпуно, заједнички и појединачно, преузети град домаћин и ОКОИ, с тим што то 
не значи да се овим прејудицира изузимање од одговорности било кога другог, 
посебно ако би та одговорност могла да произађе из гаранција датих сходно 
одредби члана ДОП 34. У овом погледу МОК нема никаквих финансијских 
одговорности у вези са организацијом и извођењем Олимпијских игара. 
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V. ИНСТИТУЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ОЛИМПИЈСКОГ 
ВАСПИТАЊА  И  ОБРАЗОВАЊА 

 
Најзначајније институције у свету и код нас, које брину о увођењу и 

реализацији програма олимпијског образовања и васпитања су: Међународна 
олимпијска академија (МОА); Југословенска олимпијска академија (ЈОА); 
Комитет ''Барон Пјер де Кубертен''; Комитет ''Генерал Светомир Ђукић''. 
 

 
1. МЕЂУНАРОДНА ОЛИМПИЈСКА АКАДЕМИЈА (МОА) 
 

Међународна олимпијска академија је основана на идејама барона Пјера 
де Кубертена  који је после оставке на  функцију  генералног секретара МОК-а  
1925. године у Прагу, сву своју енергију и време посветио популаризацији 
олимпијских идеала и настојању да спорт заузме одговарајуће место у 
образовним програмима свих земаља. 

Након Кубертенове смрти (1937) ову идеју наставио је да реализује Немац 
Карл Дим преко ''Центра за олимпијске студије'' основаног 1938. године у 
Берлину. Према Кубертеновој жељи његово срце однето је у античку Олимпију 
(1938) и тада је највероватније рођена идеја да се оснује Олимпијска академија 
на овом месту.  

У наредним годинама Карл Дим и Грк Јан Кацеас (генерални секретар 
Грчког олимпијског комитета) покушали су да остваре ову идеју. Почетком 1939. 
године Грчки олимпијски комитет донео је одлуку да оснује Олимпијску академију 
са чиме се сложио Међународни олимпијски комитет, међутим Други светски рат 
је онемогућио остварење ове идеје. 

После рата Јан Кацеас (1946) је постао члан МОК-а и наставио је са 
остварењем ове идеје и тек на Сесији МОК-а у Риму 1949. године његови 
предлози су прихваћени, односно да се оснује Међународна олимпијска 
академија (МОА) ''као висока школа олимпизма'' под управом грчког Олимпијског 
комитета.  

Међутим, Међународна олимпијска академија је основана тек 1961. 
године, када су завршени и радови на откопавању античког стадиона у Олимпији 
и његовог отварања за јавност. На првој сесији МОА учествовало је 30 студената 
из 24 земље. Поводом тога МОК је одржао  сесију у  Атини, након чега су сви 
чланови МОК-а дошли у Олимпију.  

Од тада (од 1961. г) у Олимпији (Грчка) МОА организује годишње 
међународне сесије за студенте, више наставно особље, за чланове и запослене 
у националним олимпијским  комитетима  и  међународним  спортским  
федерацијама,  за директоре и 
руководеће особље института и факултета за физичку културу, за спортске 
новинаре, за директоре националних олимпијских академија.  

Основна мисија МОА је ширење олимпијске идеје, принципа и олимпијског 
духа међу спортистима читавог света. То је место где се стичу нова сазнања, 
идеје и подстицаји за ширење олимпизма у читавом свету. 

       
 
2.  ЈУГОСЛОВЕНСКА ОЛИМПИЈСКА АКАДЕМИЈА (ЈОА) 
 

Националне олимпијске академије су се најпре оснивале као центри за 
олимпијске студије (Немачка - 1966., Шпанија - 1968), а од средине 
седамдесетих година под именом Олимпијска академија (у Америци 1975, Јапан 
и Шпанија  1978). У Лозани (Швајцарска) је 1983. године одржан први састанак 
основаних националних олимпијских академија са Комисијом МОК-а  и 
председником МОА . Председник МОК-а Хуан Антонио Самаранч упутио је писмо 
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свим националним олимпијским комитетима 1984. године, у коме је подстицао 
оснивање олимпијских академија.  

Основни задатак националних олимпијских академија је ширење идеје 
олимпизма у складу са својим могућностима. Оне су нашле своје место у Статуту 
МОК-а и статутима националних олимпијских академија, а формиране су као 
посебно аутономно и стално тело НОК-ова. Предвиђено је да председник треба 
да буде универзитетски наставник, активан у олимпијском покрету. Чланови 
националних академија се бирају из редова наставника, школа и факултета, 
спортских савеза, олимпијаца и чланова претходник сесија МОА.  

ЈУГОСЛОВЕНСКА ОЛИМПИЈСКА АКАДЕМИЈА (ЈОА) основана је 8. фебруара 
1985. у Београду и основни задаци су јој: неговање и ширење идеје олимпизма, 
олимпијских принципа, реализовање програма олимпијског образовања  деце и 
омладине. 

Основни облици деловања су тематска заседања, научна истраживања, 
организовање изложби везаних за олимпијски покрет. Од свог оснивања 
Олимпијска академија Југославије (данас Олимпијска академија СЦГ) одржала је 
неколико заседања:  

1. 1986. год - Сарајево, на  планини Игман, 
2. 1987. год - Сарајево, на планини Бјелашници,  
3. 1988. год - Сарајево, на  планини Игман, 
4. 1990. год - Београд, у Сава центру 
5. 1991. год  - Београд, у Олимпијском комитету. 

Олимпијска академија СЦГ је аутономни део Олимпијског комитета СЦГ 
и непосредно сарађује са МОА.  
 
3. КОМИТЕТ ''БАРОН ПЈЕР ДЕ КУБЕРТЕН''  
 

Комитет ''Барон Пјер де Кубертен'' основао је МОК деведесетих година са 
циљем очувања дела, идеја и доприноса барона Пјера де Кубертена. Основни 
облик деловања су сесије и конгреси.  
 
4.  КОМИТЕТ  ''ГЕНЕРАЛ СВЕТОМИР ЂУКИЋ''  
 

Комитет ''Генерал Светомир Ђукић'' основан је у Косјерићу (код Ваљева) 
9.12. 1997. године, као нестраначко, невладино удружење чији је циљ: 

1. научно и стручно истраживање целокупног дела генерала Ђукића у 
српском, југословенском и светском олимпијском покрету, 

2. чување његовог целокупног дела и неговање сећања на 
достигнућа у овој области, 

3. ширење олимпијске идеје међу децом, омладином и грађанима 
остваривањем програма олимпијског образовања.  

 
Овај постављени циљ Комитет остварује кроз различите облике делатности:  

1. излагањем научних радова на светским, европским и балканским 
конгресима о раду генерала Ђукића у развоју олимпијског покрета, 

2. издавањем књиге ''Ко је дивизијски генерал Ђукић'' (два издања 
1999. 2002. године),  

3. подизањем Олимпијске чесме у Косјерићу маја 2002. године, 
4. преносом посмртних остатака генерала Ђукића из Дисбурга 

(Немачка) у родну Ражану (код Ваљева), 
5. подизање споменика генералу Ђукићу у порти цркве у Ражани. 

 
 
 
 

 


