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На основу Члана 32. Статута Рвачког савеза Србије, члана 100. Закона о спорту и члана 2. Спортских правила 

Рвачког савеза Србије, Управни одбор Рвачког савеза Србије на седници одржаној 05.01.2023. г. усвојио је  

 

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК  

РВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овим Регистрационим правилником (у даљем тексту "Правилник"), Рвачког Савеза Србије (у даљем тексту 

– РСС), регулише се: 

1. прва регистрација спортисте, 
2. пререгистрација спортиста, 
3. уговори са спортистом, 
4. прелазак спортиста, 
5. позајмица-уступање спортиста, 
6. двојна регистрација спортиста, 
7. решавање спорних случајева, 
8. финансијски услови регистрације, 
9. регистрација тренера, судија, делегата. 

 

Члан 2. 

Спортиста је слободан у избору клуба  за који ће се такмичити у складу са Законом о спорту, овим 

Правилником и Уговором којим је спортиста регулисао своја права, обавезе и одговорности. 

 

Члан 3. 

Послови око регистрације спортиста врши РСС:. 

РСС је надлежан за: 

- прву регистрацију спортисте 
- прелазак између клубова чланова РСС 
- позајмица-уступање спортиста чланова РСС 
- двојне регистрације чланова РСС 
- пререгистрацију спортиста РСС 
- склапање уговора између клубова и спортиста 
- раскиде уговора између клубова и спортиста 
 

РСС је надлежан и за: 

- преласке спортиста између рвачких клубова из Србије и иностраних рвачких клубова,  
- из иностраних рвачких клубова у рвачке клубове Србије у складу са правилима UWW-a,  
- за регистрацију миграната у складу са правилима UWW-a. 

 

Регистрациону комисију РСС, за спровођење наведених послова, бира Управни одбор РСС у складу са 

Статутом РСС. Регистрациона комисија доноси свој Пословник о раду. Регистрациона комисија из својих 
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редова бира Националног комесара за регистрацију, са навођењем тачних овлашћења Националног 

комесара.  

Као поверене послове, РСС може одлуком Управног одбора РСС да повери регионалним савезима 

регистрацију такмичара - Рвачки савез Војводине, у даљем тексту – РСВ, Рвачки савез централнoсрпских 

округа, у даљем тексту – РСЦСО и Рвачки савез Београда – у даљем тексту РСБ. 

Регионални рвачки савези именују лице овлашћено за регистрацију спортиста које мора верификовати 

Регистрациона комисија Србије. 

Регистровани спортисти се објављују у бази података на званичном интернет сајту РСС. База података на 

интернет сајту РСС је званични документ регистрације спортиста РСС. 

 

Члан 4. 

На такмичењима која организује РСС, односно њихове чланице, могу учествовати само уредно 

регистровани спортисти, који поседују Такмичарску лиценцу и лекарски преглед који није старији од 6 

месеци.  

Такмичарска лиценца је величине 5,4 х 8,6. цм. 

На предњој страни Такмичарске лиценце се налази следеће:  
- грб РСС / у левом углу 
- текст на српском језику и ћирилици - Рвачки савез Србије / у средини 
- текст на енглеском језику – Wrestling Federation of Serbia / у средини 
- текст – такмичарска лиценца / у средини 
- слика – рвачко бацање / у десном углу 
- простор за уписивање – броја лиценце / у средини 
- простор за презиме и име / на левој страни  
- простор за назив клуба / на левој страни 
- простор за место клуба / на левој страни 
- простор за датум рођења / на левој страни 
- простор за датум издавања лиценце / на левој страни 
- простор за рок важења лиценце / у средини доле 
- простор за слику рвача / у доњем десном углу 

На задњој страни Такмичарске лиценце се налази следеће:  
- текст на српском језику и ћирилици - Рвачки савез Србије / у средини 
- текст на енглеском језику – Wrestling Federation of Serbia / у средини 
- лого савеза и  застава Србије  / у средини 
- број телефона и факса РСС / у средини 
- е-маил РСС / у средини 
- адреса интернет сајта РСС / у средини 
- печат РСС / у доњем левом углу 
- потпис овлашћеног лица РСС / у доњем десном углу 

 
Визуелни изглед Такмичарске лиценце налази се у прилогу овог Правилника и чини његов саставни део. 

 

1. ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ СПОРТИСТЕ 
 

1.1.  Прва регистрација 

Члан 5. 
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Прва регистрација обавља се на основу писаног захтева спортисте и захтева клуба за који се 

спортиста региструје на прописаном обрасцу (Регистрациони лист). За малолетна лица образац уз потпис 

спортисте обавезно потписује и родитељ (старатељ). Уз образац за регистрацију се обавезно доставља и 

потврда о претходном лекарском прегледу. 

Клубови су дужни да у платформу „Регистар-РСС“, која служи за аутоматску регистрацију спортиста, 

увуку у ПДФ формату сва потребна документа и то: 

1. Скенирани потписани образац регистрације (регистрациони лист) од стране спортиста (родитеља) 
овереног печатом клуба и потписом заступника клуба, 

2. Слика *, 

3. Скениран: извод из матичне књиге рођених држављана Србије, или српски пасош или српска лична 
карта из које је видљив датум рођења, 

4. Скенирану уплатницу таксе за регистрацију спортиста (за новчани износ погледати члан 35.). 
Уплатница мора да гласи на име регистрованог рвача и не може бити колектиовна уплата. 

* Напомена: Слика мора бити у формату величине од минимално 500 кб са белом позадином, да 

се на слици види само глава спортисте, без качкета и сличних додатака. У случају да се достави слика која 

није по пропису за спортисту се неће издати Такмичарска лиценца до достављања адекватне фотографије. 

Регистрациона комисија може својом одлуком захтеатии достављање неког другог документа о 

чему доноси посебну одлуку. 

У случају да дође проблема у примени платформе „Регистар-РСС“ Регистарциона комисија донети 

одлуку о начину привременом начину регистрације рвача. 

 

Члан 6. 

Спортиста, преко клуба који је члан РСС, подноси захтев за прву регистрацију  електронски преко 

платформе „Регистар – РСС“, Регистрационој комисији РСС, а преко регионалних рвачких савеза: РСВ,  

РСЦСО, РСБ, на обрасцу који прописује Такмичарска комисија РСС.  

 Све увучене документе (наведене у члану 5.) клуб је дужан да чува у својој архиви и у случају било 

којег спора или симње у веродостојност увучених докумената на захтев РСС клуб мора да достави 

канцеларији РСС на увид оргинални документ. 

РСС у електонској бази чува сва увучена документа од стране клубова. РСС је у обавези да осигиура потпуну 

тајност достављене документације. 

 Образац регистрације (Регистрациони лист) садржи следеће податке: 

I део – ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ (Попуњава клуб) 

- назив и седиште клуба, 
- презиме и име,  
- датум рођења, 
- место рођења, 
- држављанство, 
- име оца/мајке (старатеља), 
- адреса места боравка, 
- највиши степен образовања, 
- занимање, 
- склопљен уговор на релацији рвач-клуб, 
- број заведеног уговора у РСС, 
- остала документација, 
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- да својим потписом спортиста даје сагласност да Регистрациона комисија може да изврши 
регистрацију за наведени клуб, 

- изјаву да се рвачким спортом бави на сопствену одговорност /за малолетне спортисте изјаву 
потписује један од родитеља/старатеља/, 

- изјаву да спортиста даје сагласност за коришћење фотографије за потребе популаризације рвачког 
спорта у медијима, 

- датум подношења захтева, 
- својеручни потпис такмичара (и једног од родитеља/старатеља у случају да је спортиста малолетан 

у тренутку потписивања захтева за регистрацију), 
- потпис заступника клуба, 
- печат клуба 

Након увучене документације од стране клуба систем „Регистар-РСС“ аутоматски додељује 

регистрациони број Такмичарске лиценце, као и датум почетка и завршетка важења Такмичарске лицемце. 

Образац Регистрационог листа се налази се у прилогу овог Правилника и чини саставни део Правилника. 

Образац потврде о обављеном лекарском прегледу и специјалном лекарском прегледу се налази у прилогу 

овог Правилника и чини саставни део Правилника. 

 

Члан 7. 

Право наступа на такмичењима у организацији РСС спортиста стиче на основу датума регистрације који је 

наведен у такмичарској лиценци. 

Спортиста нема право наступа на рвачким такмичењима након истека рока важења Такмичарске лиценце.  

Спортиста може извршити замену Такмичарске лиценце најраније 15 дана пре истека рока важења 

Такмичарске лиценце.  

У случају губитка или великог оштећења  такмичарске лиценце, матични клуб доставља изјаву о губитку 

такмичарске књижице потписану од стране заступника клуба и оверена печатом клуба. Трошкови 

изадавања дупликата Такмичарске лиценце износе 2.000 динара. У прилогу Правилника се налази образац 

изјаве о губитку или великог оштећења такмичарске лиценце. 

Рвачи који су у прелазном року променили клуб, морају обавезно доставити стару такмичарску лиценцу на 

поништење. Нова такмичарска лиценца се не може издати док се не достави такмичарска лиценца од 

претходног клуба. 

Такмичарске лиценце се издају на период до 5 (пет) година. Након истека овог рока такмичарска лиценца 

се сматра неважећом.  

 

Члан 8. 

РСС води број издатих регистрација по редоследу регистровања. Сваки рвач добија посебан регистрациони 

број. 

 

1.2. Продужење Такмичарске лиценце након истека важења 

Члан 9. 

Такмичарска лиценца се обавезно мора продужити након истека од 5 година од дана претходне 

регистрације. 

За продужење важења Такмичарске лиценце потребно је доставити нову фотографију  спортисте која није 

старија од 6 месеци и копија уплатинице за регистрацију спортисте.  
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Обнова такмичарске лиценце могућа је месец дана пре истека рока важења и најдуже до краја текуће 

године. Након овог рока клуб доставља комплетну документацију као за прву регистрацију. 

У случају да спортиста или клуб не продужи такмичарску лиценцу након што је рок важења истекао, 

спортиста се сматра и даље чланом оног клуба за који је био последњи регистрован. За прелазак у други 

клуб ови спортисти подлежу истим правилима као и спортисти којима није истекао рок важења 

такмичарске лиценце.  

У случају да рвач није наступио ни за један клуб по истеку важења такмичарске лиценце 3 године на 

званичним такмичењима РСС и међународним такмичењима у календару UWW-a, спортиста се може 

регистровати за било који клуб у РСС без сагласности претходног клуба. 

 

1.3.  Регистрација страних држављана и миграната  

Члан. 10. 

Регистрација лица која немају држављансто Републике Србије могуће је у три случаја и то: 

1. Рвачи који имају регистрацију у некој другој националној рвачкој федерацији, 
2. Рвачи који су страни држављани, а нису регистровани у тој националној рвачкој федерацији, 
3. Рвачи који имају признат статус мигранта од стране надлежног државног органа. 

Регистрација под ставом 1. тачка 1. и 2. вреди максимално 5 година. Регистрација под ставом 1. тачка 3. 

вреди максимално 1 годину. 

1. Клубови могу регистровати рвача који има регистрацију у некој другој националној рвачкој федерацији 

у складу са правилима UWW - „Правилник за међународни прелазак за међуклупска такмичења“ 

(Regulations for international transfer in interclub competitions). Ови спортисти имају право наступа у лига 

такмичењу и на такмичењима за Куп Србије, али не могу наступити на регионалним и државним 

појединачним првенствима. Услови за регистрацију ових спортиста, осим одредби које предвиђа 

међународни правилник су и следећи: 

- потврда националне рвачке федерације да је дозвољен прелазак у рвачки клуб који је члан РСС,  
- да је трансфер обављен у складу са прописима UWW и за који је плаћен прописани износ таксе, 
- попуњен потписан и оверен образац Регистрационог листа у ПДФ-у,  
- копија пасоша матичне државе 
- копија уплате таксе у складу са чланом 35. овог Правилника 

2. Клубови могу регистровати страног држављана који није регистрован ни за један клуб у другој држави, 

и то само за наступ  у лига такмичењу и на такмичењима за Куп Србије, али не могу наступити на 

регионалним и државним појединачним првенствима. Услови за регистрацију су следећи:: 

- писана изјава да спортиста није регистрован ни за један рвачки клуб у држави од које има пасош, а 
за малолетне спортисте изјаву потписује и један од родитеља. У случају да РСС утврди да спортиста 
има регистрацију у другој држави, спортиста и клуб за који је спортиста регистрован подлежу 
казненим одредбама Дисциплинског правилника. 

- попуњен потписан и оверен образац Регистрационог листа у ПДФ-у,  
- копија пасоша матичне државе, 
- копија уплате таксе у складу са чланом 35. овог Правилника 

 3. Клубови могу регистровати спортиста миграната у складу са правилима UWW, и то само за наступ  у лига 

такмичењу и на такмичењима за Куп Србије, али не и за наступ на регионалним и државним појединачним 

првенствима. Услови за регистрацију су следећи:: 

- документ надлежног државног органа из којег је видљив признат статус мигранта и датум рођења, 
- попуњен потписан и оверен образац Регистрационог листа у ПДФ-у,  
- полису годишњег осигурања спортисте, 
- копија уплате таксе у складу са чланом 35. овог Правилника 
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Код свих страних спортиста из става 1. тачка 1., 2. и 3. овог члана иза назива клуба се уписује скраћеница – 

СТР, што значи да овај рвач странац, и да он нема право наступа на појединачним регионалним и 

националним првенствима. 

Код увлачења докумената страних држављана у платформу „Регистар-РСС“ следећа документација се 

увлачи у поље „ОСТАЛО“ 

Спортиста из иностранства који има регистрацију у националној федерацији: 

- потврда националне рвачке федерације да је дозвољен прелазак у рвачки клуб који је члан РСС,  
- плаћена прописана такса према UWW Evropa што значи да је трансфер обављен у складу са 

прописима UWW Evropa, 
 

Спортиста из иностранства који нема регистрацију у националној федерацији: 

- писана изјава да спортиста није регистрован ни за један рвачки клуб у држави од које има пасош 
 

Спортиста који има статус мигранта: 

- документ надлежног државног органа из којег је видљив признат статус мигранта и датум рођења 
- полиса годишњег осигурања за мигранте 

 

Рвачи који имају двојно држављанство Србије и неке друге земље имају право наступа на свим рвачким 

такмичењима у Србији. 

 

1.4. Пререгистарција 

Члан 11. 

Управни одбор РСС доноси одлуку о пререгистрацији свих спортиста, кад процени да је то неопходно 

учинити, ради утврђивања стварног стања регистрованих спортиста. 

У 2022. години се уводи електронска регистрација спортиста и обавезна пререгистрација свих спортиста. 

За електронску регистрацију спортиста клубови су дужни доставити следећу документацију: 

1. Скенирани потписани образац регистрације (регистрациони лист) од стране спортиста 
(родитеља) овереног печатом клуба и потписом заступника клуба, 

2. Слика *, 
3. Скениран: извод из матичне књиге рођених држављана Србије, или српски пасош или српска 

лична карта из које је видљив датум рођења, 
4. Скенирану уплатницу таксе за регистрацију спортиста (за новчани износ погледати члан 35.). 

Уплатница мора да гласи на име регистрованог рвача и не може бити колектиовна уплата. 
5. У рубрику ОСТАЛО: увлаче се потребни документи за регистрацију страних рвача, странаца и 

миграната и остала потребна документација на основу захтева Регистрационе комисије. 

 * Напомена 1.: Слика мора бити у формату величине од минимално 500 кб са белом позадином, да 

се на слици види само глава спортисте, без качкета и сличних додатака. У случају да се достави слика која 

није по пропису за спортисту се неће издати Такмичарска лиценца до достављања адекватне фотографије. 

 У случају да се не изврши пререгистарција спортисте, спортиста се сматра и даље чланом оног клуба 

за који је био последњи регистрован у наредне 3 године. За прелазак у други клуб ови спортисти подлежу 

истим правилима као и спортисти којима није истекао рок важења такмичарске лиценце. 
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1.5.  Уговори 

Члан 12. 

Уговори могу да буду:  

- уговор са врхунским спортистима,  
- уговори о професионалном ангажовању,  
- уговори о стипендирању и  
- аматерски уговори. 

Сви уговори морају бити оверени код надлежног државног органа. У случају недоречености по питању 

уговара на основу овог Правилника, примењују се одредбе Закона о спорту. 

У случају склапања уговора клуб је дужан да попуни нови регистрациони лист где се види датум склапања 

уговора и рок важења. 

 

1.5.1.  Уговори за врхунске спортисте 

Члан 13. 

Под врхунским спортистима се подразумевају спортисти који су на основу резултата стекли статус: 

 

1. Спортисте националног разреда, 

2. Спортисте међународног разреда, 

3. Заслужни спортиста Србије.  

Временски рок важења категоризације врхунских спортиста је следећи: 

1/ СПОРТИСТИ НАЦИОНАЛНОГ РАЗРЕДА   – 1 година, 

2/ СПОРТИСТИ МЕЂУНАРОДНОГ РАЗРЕДА   – 2 године, 

3/ ЗАСЛУЖНИ СПОРТИСТИ     – 4 године. 

 

Категоризација спортиста се примењује од 01. јануара наредне године за остварени резултат у претходној 

години и траје 1, 2 или 4 године у зависности од ранга категоризације. 

Клуб и категорисани спортиста могу, у складу са Законом о спорту, да потпишу уговор о међусобним 

правима и обавезама. Потписани и оверени уговори са категорисаним спортистима обавезно се депонују 

у РСС и отварају се једино у случају раскида уговора.  

  

1.5.2.  Уговор о професионалном ангажовању 

Члан 14. 

Клуб и спортиста могу да склопе Уговор о професионалном ангажовању на период од једне до четири 

године. Уговором се прецизирају међусобне обавезе, као и финансијска надокнада за уговорени период, 

као и евентуални износ обештећења у случају превременог раскидања уговора - како од стране спортиста 

тако и од стране клуба. Уговор има карактер пословне тајне. 

Потписан и оверен уговор се обавезно депонује у РСС и отвара се само у случају спора везаног за раскид 

уговора. 
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1.5.3.  Уговор о стипендирању 

Члан 15. 

Спортисти млађи од 20 година могу да потпишу уговор о стипендирању /за спортисте млађе од 18 година 

потписује родитељ /старатељ/, који покрива период до потписивања Уговора за категорисане врхунске 

спортисте или Уговор о професионалном ангажовању. Уговором се прецизирају међусобне обавезе између 

клуба и спортисте стипендиста, као и временски рок трајања уговора. 

 

1.5.4.  Аматерски уговори 

Члан 16. 

Некатегорисани спортисти и спортисти без уговора могу са клубом да склопе аматерски уговор у којем 

прецизирају међусобна права и обавезе између клуба и спортисте, као и временски рок трајања уговора. 

 

1.5.5.  Рок уговора 

Члан 17. 

У рок уговора се не рачуна: 

- временски период у којем је спортиста био под казном изреченом од стране клуба (дужем од 6 
месеци), која је правовремено депонована у РСС, 

- временски период проведен под временском казном забране наступа (дуже од 6 месеци), изреченом 
од надлежних рвачких савеза: општине-града, региона или РСС, 

- време проведено у затвору уколико је спортиста осуђен на више од 6 месеци затвора. 
 

1.5.6. Раскид уговора 

Члан 18. 

Уколико спортиста под уговором не извршава обавезе утврђене уговором, клуб може да затражи раскид 

уговора на штету спортисте. 

Уколико клуб не извршава обавезе према спортисти предвиђене уговором, дуже од 60 дана, спортиста 

може да  тражи раскид уговора на штету клуба или измирење доспелих обавеза клуба по основу уговора. 

Захтев из става 1. и 2. овог члана подноси се Регистрационој комисији РСС. 

На одлуку Регистрационе комисије може се уложити жалба Дисциплинском судији РСС у року од 8 дана од 

дана пријема одлуке. 

Одлука Дисциплинског судије РСС поводом жалбе је коначна и правоснажна. Право на заштиту законитости 

незадовољна страна може затражити од Арбитражног суда Олимпијског комитета Србије у року од 8 дана 

од дана пријема решења Дисциплинског судије.. 

1.5.7.  Сагласност за споразумни раскид уговора 

Члан 19. 

Уговор се може споразумно раскинути и пре истека предвиђеног рока наведеног у уговору, у случају да су 

обе стране писмено потписале сагласност за раскид уговора и доставили је РСС. 
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1.5.8.   Депоновање уговора 

Члан 20. 

Оргинални примерак свих уговора који су предвиђени овим Правилником који је закључен у складу са 

законским прописима,  обавезно се депонују у РСС запечаћен, и то најкасније 8 дана од потписивања 

уговора. Све врсте уговора морају бити оверени код надлежног органа (нотара). Канцеларија РСС издаје 

потврду клубу и спортисти о депоновању Уговора са тачним датумом депоновања у РСС. У случају 

подношења захтева за раскид уговора, валидни су само уговори који су депоновани у РСС. 

Уговори кои нису депоновани у РСС у року од 8 дана, као и они уговори који се уопште не депонују у 

канцеларији РСС, неће бити узети у разматрање у случају евентуалног спора на релацији клуб – спортиста. 

За спортисте млађе од 18 година старости у време потписивања уговора, Уговор обавезно потписују и 

родитељ/старатељ и њихов потпис је на уговору поред потписа спортисте. 

 

2.   ПРЕЛАСЦИ СПОРТИСТА 
 

2.1.  Прелазни рок 

2.1.1. Трансфер домаћих рвача између два рвачка клуба 

Члан 21. 

Спортиста може да промени клуб само у време прелазног рока. Прелазни рок траје од 08. до 

20. јануара. 

Управни одбор РСС може својом одлуком да промени време првог прелазног рока за преласке 

домаћих рвача у друге клубове Србије у текућој години, ако за то постоје оправдани разлози.  

 

2.1.2. Трансфер иностраних рвача у клубове чланове РСС 

Члан 22. 

 Трансфер регистрованих рвача у неком иностраном клубу могуће је само у скалду са правилником 

Светске рвачке федерације (UWW) „Правилник за међународни прелазак за међуклупска такмичења“ 

(Regulations for international transfer in interclub competitions). 

 Прелазни рок за ове рваче могућ је само у два прелазна рока и то: 

- Први прелазни рок од 01. јуна до 31, јула 
- Други прелазни рок од 01. до 30. новембра 

 

2.2.   Поступак код преласка спортиста 

Члан 23. 

Захтев за регистрацију спортисте подноси клуб у који спортиста прелази уз следећу документацију: 

1. Уговор са клубом из којег спортиста одлази или писмену изјаву да нема Уговор, 
2. Потписану Приступницу (Регистрациони лист) за нови клуб са датумом из прелазног рока, 
3. Изјаву спортисте да је обавестио матични клуб о намери преласка у други клуб уз навођење клуба 

у који жели да пређе (доставља се копија обавештења које је упућено клубу из којег одлази и 
доставља се оверен  образац препоручене пошиљке). 
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Захтев са наведеном документацијом обавезно се доставља Регистрационој комисији РСС препорученом 

пошиљком у предвиђеним терминима прелазног рока. 

Послове приликом преласка спортиста у домаћи или инострани клуб може обављати спортски посредник 

који поседује важећу дозволу за рад (лиценцу) издату од стране РСС. У случају да спортиста поверава све 

послове око преласка у други клуб спортском посреднику, обавезно се доставља оверена пуномоћ од 

стране спортисте за спортског посредника. 

 

Члан. 24. 

Спортиста који има намеру да промени клуб дужан је да писменим путем /препорученом поштом/ 

обавести клуб из којег одлази о својој намери, уз навођење клуба у који жели да пређе. О својој намери 

истовремено обавештава и Регистрациону комисију РСС. 

 

Члан 25 

Спортиста који у прелазном року мења клуб у складу са овим Правилником дужан је да измири све 

обавезе предвиђене Уговором са клубом из којег одлази (опрема, реквизити и сл.). 

Клуб у који спортиста прелази, дужан је клубу из којег спортиста долази да измири предвиђено 

обештећење, предвиђено овим Правилником најкасније последњег дана прелазног рока, односно да 

достави писмену сагласност и исписницу клуба из којег спортиста прелази да спортиста може извршити 

прелазак без обештећења. 

 

2.3.   Износ обештећења 

Члан 26. 

 Клуб из којег спортиста одлази има право на обештећење у следећем износу: 

 

I - КАТЕГОРИСАНИ ВРХУНСКИ СПОРТИСТИ -  

1. Заслужни спортиста Србије   - 15.000 евра, 
2. Спортиста међународног разреда  -   7.500 евра  
3. Спортиста националног разреда   -   4.000 евра 
 

 

II - НЕКАТЕГОРИСАНИ СПОРТИСТИ – 

1.  Освајачи медаље на сениорском првенству Србије ГР стила   1.500 евра 

2. Освајачи медаље на сениорском прв. Србије слободним ст. и рвању за жене 1.000 евра 

3. Спортисти који су регистровани више од две године у клубу      750 евра 

4. Спортисти који су регистровани од једне до две године у клубу      300 евра 

5. Спортисти који су  регистрованиу у клубу мање од једне године   -нема обештећења 

6. Спортисти старости до навршених 12 година     -нема обештећења 

Износ се уплаћује вирмански у динарској против вредности, на текући рачун клуба према званичном 

курсу Народне банке Србије који је важио првог дана прелазног рока.  
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 I - 1. За заслужне спортисте важећи износ обештећења се примењује од датума остваривања  

резултата који га категорише као заслужног спортисту и траје у наредних 6 (шест) година од тренутка 

оствареног резултата који га категорише као заслужног спортисту. 

 I - 2. За спортисте међународног разреда важећи износ обештећења се примењује од датума 

остваривања резултата који га категорише као заслужног спортисту међународног разреда и траје у 

наредних 4 (четири) године од тренутка оствареног резултата који га категорише као спортисту 

међународног разреда. 

 I - 3. За спортисте националног разреда важећи износ обештећења се примењује од датума 

остваривања резултата резултата који га категорише као спортисту националног разреда и траје у наредних 

3 (три) године од тренутка оствареног резултата који га категорише као спортисту националног разреда.  

 II - 1.  За спортисте освајаче медаље на сениорском првенству Србије у грчко-римскoм (ГР) стилу 

важећи износ обештећења се примењује од датума освајања последње медаље и траје у наредних 2 

године. 

 II - 2.  За спортисте освајаче медаље на сениорском првенству Србије у слободном стилу и рвању 

за жене важећи износ обештећења се примењује од датума освајања последње медаље и траје у наредних 

2 године. 

 II - 3.  Као датум за примену овог критеријума за спортисте који су провели више од две године у 

клубу рачуна се датум регистрације за наведени клуб.  

 II - 4.  Као датум за примену овог критеријума за спортисте који су у клубу провели мање од једне 

године рачуна се датум регистрације за наведени клуб.  

. После навршених 28 година /на основу датума рођења спортисте/ спортиста је слободан и може да 

оде из клуба без обештећења, осим у случају када има склопљен Уговор који је још на снази. У том случају 

право преласка у други клуб оствариће тек по истеку важећег уговора. 

У случају да клуб у који спортиста прелази не плати наведени износ обештећења који је наведен у овом 

члану за малолетног спортисту, тај спортиста мора да паузира годину дана како би могао да се региструје 

за неки други клуб, а пунолетни спортиста мора да паузира три године.  

Почетак рачунања паузе је последњи датум наступа на званичном такмичењу у организацији РСС или 

регионалних савеза. Овај изузетак се не примењује за категорисане врхунске спортисте и за освајаче 

медаља на сениорском првенству Србије у ГР, слободном стилу и рвању за жене у временском периоду за 

који се мора платити наведени износ обештећења, а који је наведен у овом члану. 

Члан 27. 

У једном прелазном року спортиста може да потпише приступницу и да склопи уговор само са једним 

клубом. 

Уколико спортиста у прелазном року потпише приступницу за два клуба, узима се у поступак она са 

старијим датумом из прелазног рока, а против спортисте се покреће дисциплински поступак. 

 

2.4.  Регистрација спортиста за иностране клубове 

Члан 28. 

Спортисти из Србије могу да буду регистровани и да наступају за клубове из иностранства у складу са овим 

Правилником и посебном одлуком Управног одбора РСС која садржи: време трајања уговора, висина 

обештећења матичног клуба, висина обештећења РСС (када су у питању категорисани врхунски спортисти) 
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и обавезе спортисте око наступа за репрезентацију Србије на званичним такмичењима у организацији 

UWW и UWW-Еurope. 

 

Члан 29. 

Домаћи спортиста који је регистрован и за инострани клуб има право наступа на појединачним 

такмичењима у организацији РСС (регионална првенства, Првенства Србије и такмичења за Куп Србије) и 

лига такмичење, за клуб из којег је отишао у иностранство. 

 

2.5.   Позајмица – уступање спортиста 

Члан 30. 

Позајмица-уступање спортиста рвача може да се изврши само за време прелазног рока. 

Да би спортиста остварио право наступа као позајмљен односно уступљен спортиста потребно је да 

Регистрационој комисији достави следеће: 

- Уговор о уступању спортисте, оверен и потписан од стране матичног клуба и клуба за који ће 
спортиста да наступа и уз својеручни потпис спортисте (за малолетне спортисте потписује родитељ 
/старатељ/, Уговором се регулишу права и обавезе између клубова и спортисте; 

- У уговору се обавезно наводи временски рок трајања уговора, с тим да завршетак уговора мора да 
буде 31. децембар текуће године. 

 

2.6.   Двојна регистрација 

Члан 31. 

Спортисти старости од 16 до 20 година (У17 и У20), имају право да за време прелазног рока буду 

регистровани за један клуб, на двојну регистрацију, само за наступ у екипним такмичењима. Спортиста не 

може да буде регистрован за други клуб који је у истом рангу такмичења. 

Двојном регистрацијом спортиста остварује право наступа на појединачним такмичењима само за клуб за 

који је регистрован, а у лига такмичењу за регистровани клуб и за клуб за који је регистрован на двојну 

регистрацију. 

  

Члан 32. 

Да би се остварило право на двојну регистрацију, потребно је да клуб за који спортиста жели да наступи 

Регистрационој комисији достави заједнички уговор о двојној регистрацији спортисте, оверен и потписан 

од стране клуба у којем је регистрован и клуба за који ће спортиста да наступа на двојну регистрацију у лига 

мечевима и уз својеручни потпис спортисте (за малолетне спортисте потписује родитељ /старатељ/. 

Уговором се регулишу права и обавезе између клубова и спортисте као и период на који спортиста 

наступа на двојну регистрацију. 

Максимална дужина уговора о двојној регистрацији може да буде до једне године, а најдуже до 

31. децембра текуће године. 

 

2.7.  Решавање спорних случајева 

Члан 33. 
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Новорегистровани рвачи се објављују у бази података РСС која се објављују на веб сајту РСС, на платформи 

„Регистар–РСС“. У случају нетачних података објављених у бази података клуб је дужан да тражи исправку 

података од Регистрационе комисије. 

Након завршеног прелазног рока и након седнице Регистрационе комисије, препорученом пошиљком 

обавештавају се све заинтересоване стране са правном поуком о праву на жалбени поступак о извршеној 

регистрацији. Жалба се подноси Дисциплинском судији у року од  8 дана по пријему решења 

Регистрационе комисије. Одлука Дисциплинског судије је коначна и правоснажна. Право на заштиту 

законитости незадовољна страна може да затражи од Управног одбора РСС, у року од 8 дана од пријема 

решења Дисциплинског судије. 

Спортисти регистровани у време прелазног рока, регистровани за нови клуб, стичу право наступа даном 

доношења одлуке од стране Регистрационе комисије.  

Уложена жалба на исправност регистрације не ускраћује право спортисти да се такмичи (уз доказ о 

извршеном лекарском прегледу), а остварени резултати се потврђују клубу у чију корист је решена жалба. 

Рок решавања жалбе је највише 15 дана од дана када је жалба поднета. 

 

3.   ФИНАНСИЈСКИ  УСЛОВИ  РЕГИСТРАЦИЈЕ 
Члан 34. 

Трошкови израде прве Такмичарске лиценце сениора, за све спортисте иззноси 1.000 динара. Средства се 

уплаћују преко вирмана или готовином за време израде регистрације на рачун савеза који врши 

регистрацију рвача. 

За спортисте који се региструју на двојну регистрацију и позајмљени-уступљни спортисти трошкови 

регистрације износе 2.000 динара. 

За спортисте који мењају клуб у прелазном року трошкови регистрације износе 2.000 динара. 

За иностране спортисте који се региструју за клуб у Србији трошкови регистрације износе 10.000 динара. 

Трошкови редовне замене такмичарске лиценце након 5 година, износи 1.000 динара.  

Трошкови издавања дупликата такмичарске лиценце износи 2.000 динара. 

Трошкови пререгистрације рвача износе 1.000 динара за све регистроване такмичаре без обзира на 

узрасну категорију. 

Управни одбор доноси одлуку о промени цена наведених у овом члану. 

 

4.   РЕГИСТРОВАЊЕ  ТРЕНЕРА, СУДИЈА, ДЕЛЕГАТА 
Члан 35. 

Сви рвачки тренери, судије и делегати морају да буду регистровани у бази података који води канцеларија 

РСС. 

У бази података код тренера се наводи тренерско звање и ниво дозволе за рад, код судија и делегата се 

наводи судијско односно делегатско  звање. 

 

4.1. Спортски стручњаци (тренери) 

Члан 36. 
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Сви рвачки тренери морају да буду регистровани у бази података који води канцеларија РСС.  

Тренери који су ангажовани од стране рвачких клубова чланова РСС воде се у бази података РСС као 

тренери тих рвачких клубова.  

Клубови чланови РСС морају најкасније у року од месец дана од дана потписивања уговора са тренером 

доставити канцеларији РСС потписани Уговор о ангажовању тренера за рад у клубу. Уговор може да буде: 

волонтерски, хонорарни или професионални. 

У случају да је тренер уписан у Кљигу чланова клуба, клуб је у обавези да достави Одлуку о именовању за 

све именоване тренере у клубу у року од месец дана од дана доношења Одлуке о именовању.  

Стручна комисија у сарадњи са Удружењем рвачких тренера Србије, преко канцеларије РСС води базу 

података о дозволама за рад (лиценца) рвачким тренерима, као и временски период на који је дозвола за 

рад издата. 

Рвачки тренер може да пређе да ради у други рвачки клуб у сваком тренутку, ако клуб са којим има 

потписан Уговор о ангажовању, достави канцеларији РСС споразумни раскид уговора. Нови рвачки клуб је 

дужан да достави канцеларији РСС нови Уговор о ангажовању. У случају да након споразумног раскида 

уговора или истека уговора који није продужен, рвачки тренер не потпише нови уговор ни са једним 

рвачким клубом, дужан је да достави потписану изјаву канцеларији да тренутно није ангажован у ни једном 

рвачком клубу који је члан РСС. 

У случају спора на релацији клуб – рвачки тренер, незадовољна страна може у року од 8 дана од пријема 

одлуке да поднесе жалбу Дисциплинском судији РСС која је надлежна да донесе одлуку у I степену. У II 

степену жалба се подноси у року од 8 дана Управном одбору РСС, чија је одлука коначна и правоснажна. 

Право на заштиту законитости незадовољна страна може затражити од Арбитражног суда Олимпијског 

комитета Србије, у року од 8 дана од пријема решења Управног одбора РСС. 

Трошкови издавања тренерске дозволе за рад (лиценце) износи 2.000 динара. Дозвола за рад се издаје на 

3 године важења. У случају губитка тренерске дозволе за рад издавање дупликата се наплаћује 3.000 

динара 

 

4.2. Судије 

Члан 37. 

Судијска комисија је дужна да канцеларији РСС достави извештај о напредовању судија најмање једном 

годишње са ажурираним подацима о судијским категоријама.  

Судијска комисија је дужна да канцеларији РСС достави годишњи извештај о лиценцираним судијама који 

су стекли услов да суде у текућој години.  

Прво издавање судијске лиценце је бесплатно. Приликом издавања нове лиценце због напредовања у 

категорији наплаћује се за трошкове издавања 2.000 динара. У случају губитка тренерске дозволе за рад 

издавање дупликата се наплаћује 3.000 динара 

 

4.3.  Делегати 

Члан 38. 

Сви рвачки делегати морају да буду регистровани у бази података коу води канцеларија РСС са наведеним 

делегатским звањем који делегати поседују. 
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Главни делегат кога именује Управни одбор РСС дужан је да канцеларији РСС достави годишњи извештај о 

лиценцираним делегатима у децембру месецу текуће године и који делегати имају услове да обављају 

посао делегата у наредној години.  

Трошкови издавања делегатске лиценце износи 2.000 динара. Лиценца се издаје на 3 године важења. У 

случају губитка делегатске лиценце издавање дупликата се наплаћује 3.000 динара 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 39. 

Спортисти регистровани пре ступања на снагу овог Правилника сматрају се исправно регистрованим, уз 

услов да су извршили пререгистрацију у задатом року. Спортисти који су били регистровани за неки клуб у 

РСС, а који се не пререгиструју немају право преласка у неки други клуб у наредне 3 године, без одобрења 

клуба за који је био регистрован до 31. децембра 2021. године. 

Члан 40. 

Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор РСС, а на предлог Регистрационе комисије. 

Члан 41. 

Једини меродаван орган за тумачење овог Правилника је Управни одбор РСС. 

 

Члан 42. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Регистрациони правилник РСС усвојен 

07.10.2016. године. 

Члан 43. 

Правилник се објављује на званичном интернет сајту РСС ( www.wrestling-serbia.оrg.rs. ) 

Члан 44. 

Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора РСС. 

 
 
У Београду, 05.01.2023. г. 

 

ПРЕДСЕДНИК  РСС: 

Жељко Трајковић с.р. 

 
  

http://www.wrestling-serbia.оrg.rs/
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РВАЧКИ  САВЕЗ  СРБИЈЕ 
Београд 

 
WRESTLING FEDERATION OF SERBIA 

 Регионални 
савез 

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н И    К А Р Т О Н 

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ (Попуњава клуб) 

РВАЧКИ КЛУБ  из  

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ  

1. ДАТУМ РОЂЕЊА  

2. МЕСТО РОЂЕЊА  

3. ДРЖАВА РОЂЕЊА  

4. ДРЖАВЉАНСТВО  

5. ИМЕ ОЦА / МАЈКЕ  

а/ 
Својим потписом дајем сагласност Регистрационој комисији да може да ме региструје у складу са 
Регистрационим правилником РСС за горе наведени рвачки клуб. 

б/  
Својим потписом дајем  Изјаву да се рвањем бавим на сопствену одговорност. Сагласан сам да се 
моја слика може користити за потребе информисања у оквиру рвачког спорта 

в/ 
Склопљен уговор на релацији рвач-клуб, дана 
(заокружити или подвући односно подебљати опцију) 

ДА  -   НЕ 

г/ 
Ако постоји Уговор, навести под којим бројем и датумом је заведен у 
Рвачком савезу Србије (ако нема Уговор ставити цртицу) 

Број:  

Датум:  

Датум подношења захтева  

 
Потпис такмичара  

Потпис родитеља  
(за малолетне спортисте) 

 

Потпис заступника клуба  
Место за печат клуба 
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-878-7 
www.wrestling-serbia.org.rs   //   SRB@united-world-wrestling.com 

 

ИЗЈАВА 

О ГУБИТКУ ИЛИ ЗНАЧАЈНОМ ОШТЕЋЕЊУ  

ТАКМИЧАРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ 

НАЗИВ КЛУБА  

СЕДИШТЕ  

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СПОРТИСТЕ  

Број Такмичарске лиценце  

Изјављујем да је Такмичарска лиценца: 

1. Изгубљена 

2. Значајно оштећена 

(Заокружити једну од понуђених опција) 

Молим Рвачки савез Србије да изда дупликат Такмичарске лиценце за горе неведеног 

спортисту 

Напомена 

У прилогу изјаве обавезно се доставља копија уплатнице у износу од 

2.000 динара.  

Сврха плаћања – Израда дупликата Такмичарске лиценце (износ се 

уплаћује органу који издаје копију Такмичарске лиценце (РСС, РСВ или 

РСЦСО)  

Рвачки савез Војводине, број рачуна: 340-1940-27  

Рвачки савез централносрпских округа, број рачуна: 330-23001547-84 

Рвачки савез Београда, број рачуна:  840-16632763-94 

Печат клуба Потпис заступника 

 

  

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:SRB@united-world-wrestling.com
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-878-7 
www.wrestling-serbia.org.rs   //   SRB@unitedworldwrestling.org 

 

ЗАХТЕВ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВЕ  

ТАКМИЧАРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ 

НАЗИВ КЛУБА  

СЕДИШТЕ  

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СПОРТИСТЕ  

Број Такмичарске лиценце  

Датум престанка важења 

Такмичарске лиценце 
 

Молим Рвачки савез Србије да изда нову Такмичарску лиценце за горе неведеног спортисту 

због истека рока важења важеће Такмичарске лиценце. 

Напомена: 

Замена Такмичарске лиценце може да се изврши најраније 15 дана пре истека важности 

важеће Такмичарске лиценце. 

Напомена 

У прилогу изјаве обавезно се доставља копија уплатнице у износу од 

1.000 динара - 

Сврха плаћања – Редовна замена Такмичарске лиценце (износ се уплаћује 

органу који издаје Такмичарску лиценцу (РСС, РСВ или РСЦСО)  

Рвачки савез Војводине, број рачуна: 340-1940-27  

Рвачки савез централносрпских округа, број рачуна: 330-23001547-84 

Рвачки савез Београда, број рачуна:  840-16632763-94 

Печат клуба Потпис заступника 

 

  

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:SRB@unitedworldwrestling.
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ТАКМИЧАРСКА  ЛИЦИНЦА  (величина 5,4 х 8,6 цм) 
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ТРЕНЕРСКА ДОЗВОЛА ЗА РАД  (величина 5,4 х 8,6 цм) 
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СУДИЈСКА   ЛИЦЕНЦА  (величина 5,4 х 8,6 цм) 
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ДЕЛЕГАТСКА   ЛИЦЕНЦА  (величина 5,4 х 8,6 цм) 
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ДОКТОРСКА ЛИЦЕНЦА  (величина 5,4 х 8,6 цм) 
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ЛИЦЕНЦА ТАБЕЛАРА  (величина 5,4 х 8,6 цм) 

 

 

 

 

 

 

 


