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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 01.03.2023. г. усвојио је  
 
 

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ РАДУ У  

РВАЧКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ 
 
 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Правилник о стручном раду у Рвачком савезу Србије (у даљем тексту – Правилник) 
регулише питања која су од значаја за стручни рад спортских стручњака (тренера) у оквиру 
Рвачког савеза Србије (у даљем тексту – РСС). 

Овим Правилником разрађују се одредбе које је прописао Закон о спорту, као и 
подзаконски акти а који се односе на питање рада спортских стручњака.  
 

Члан 2. 

Основни носиоци уређења система по питању стручног рада у РСС су: Управни одбор 
РСС, Стручна комисија РСС и Удружење рвачких тренера Србије. 
 
 

1. СТРУЧНИ РАД  У СПОРТСКИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА И РСС 
 

Члан 3. 

Стручни рад у клубовима члановима РСС и у Рвачком савезу Србије могу да обављају 
спортски стручњаци (тренери) у складу са овим Правилником и осталим законским прописима 
које прописује Министарство спорта Републике Србије. 

 
Члан 4. 

Свако кршење овог Правилника од стране спортских стручњака наведених у овом 
Правилнику подлеже дисциплинској оговорности и санкционишу се на основу Дисциплинског 
правилника РСС. 
 
 

2. СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ (ТРЕНЕРИ) 
 

Члан 5. 

Стручни рад у клубовима члановима РСС могу да обављају спортски стручњаци 
(тренери) у рвању како је то регулисано овим Правилником.  

Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће образовање у области спорта, 
односно физичке културе или су завршили стручно оспособљавање за обављање одређених 
стручних послова у рвачком спорту. 

Рад са децом до 16 година старости  дозвољен је следећим спортским стручњацима: 
- спортски стручњаци са завршеним образовањем из подручја спорта и физичке 

културе (VII степен образовања у подручју спорта и физичке културе  и VI степен са 
звањем виши спортски тренер из рвања) 

- спортски стручњаци са завршеним стручним оспособљавањем, а који су посебно 
стручно оспособљени за рад са децом (IV ниво оспособљености) у складу са 
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Законом о спорту и подзаконским актима Министарства омладине и спорта 
Републике Србије 

- спортски стручњаци који раде се са децом до 16. година могу и даље да обављају тај 
посао,  ако су до ступања на снагу овог закона (16.02.2016. г.) најмање 25 година 
обављали васпитно-образовни рад, од чега најмање 15 година у раду са децом, а на 
основу потврде РСС. 

Потребни обрасци за признавање тренерског рада са децом се налазе у прилогу овог 
Правилника и чине његов саставни део. 

 
Члан 6. 

Евиденцију рвачких тренера води канцеларија РСС. Подаци о рвачким тренерима се 
објављују на званичом интернет сајту РСС. У јавним подацима који се објављују на интернету 
РСС, наводе се следећи подаци: име и презиме, стручно звање у спорту, ниво дозволе за рад, 
клуб у којем је спортских стручњак ангажован и рок важења дозволе за рад, 
 

Члан 7. 

Под одговарајућим образовањем сматра се завршено образовање у следећим 
образовним установама: 

- Факултет за физичко васпитање и спорт (VII/1, VII/2 и VIII степен стручне спреме), 
- Струковне студије из подручја рвања (VII степен стручне спреме),  
- Виша тренерска школа из подручја рвања (VI степен стручне спреме) 

 
Члан 8. 

Под одговарајућим оспособљавањем сматра се завшено стручно оспособљавање  
III нивоа (оперативни тренер рвања) са фондом часова од 240 часова, а за рад са децом 
обавезно је IV ниво оспособљености (оперативни тренер рвања – спортски учитељ). 

 
 

3. ШКОЛОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА  
 

Члан 9. 

На основу Закона о спорту Управни одбор РСС ће склопити са високошколским 
установама и Заводима за спорт уговоре о пословно техничкој сарадњи на школовању и 
оспособљавању спортских стручњака. 
 

Члан 10. 

Код издавања дозвола за рад држављанима Србије (лиценцирање тренера) РСС ће да 
призна све издате дипломе или уверења о завршеном образовању у подручју физичке културе 
спорта и оспособљености од стране факултета спорта и физичког васпитања и осталих 
установа које су акредитоване за вршење школовања и оспособљавања спортских стручњака у 
рвању, а у складу са законским прописима. 

Спортски стручњаци који су положили за спортског стручњака у иностранству и који 
имају одговарајуће образовање или стручну оспособљеност у области спорта, у складу са 
законом те државе, сматрају се спортским стручњаком у смислу овог закона. Услов је да се 
достави препис оцена са фондом часова по предметима, који су преведени на српски језик. 
Испуњеност услова за валоризацију дипломе – уверења утврђује Стручна комисија РСС. 

За признавање међународне дозволе за рад (међународна лиценца у рвању) признаје 
се само међународна лиценца  која је издата од надлежне комисије Светске рвачке 
федерације (UWW – United World Wrestling). 

 

 

4. ДОЗВОЛА ЗА РАД (ЛИЦЕНЦА) СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА 

Члан 11. 
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Издавање дозвола за рад (лиценца) спортским стручњацима врши РСС у сарадњи са 
високошколском установом која има акредитован програм школовања кадрова из подручја 
спорта, а са којом РСС склопи уговор о пословно техничкој сарадњи. 

Управни одбор РСС формира Комисију за издавање дозвола за рад тренера која се 
састоји од: Представника Стручне комисије РСС, Представника Удружења рвачких тренера 
Србије и представника факултета, а на основу овог Правилника. 

Управни одбор РСС једном годишње на предлог Комисије за издавање дозволе за рад 
доноси одлуку о лиценцираним тренерима за период од 3 године. 
 

Члан 12. 

Молбу за издавање дозволе за рад у РСС подноси спортски стручњак (тренер) лично. на 
прописаном обрасцу за издавање дозволе за рад, која садржи и Изјаву о некажњавању. 

Образац Молбе/Изјаве за подношење молбе налазе се у прилогу овог Правилника и 
чини његов саставни део. 

 
Члан 13. 

Важење издате дозволе за рад (лиценце) је 3 године од дана издавања дозволе за рад 
од стране РСС. 

 
Члан 14. 

Спортском стручњаку се може издати дозвола за рад (лиценца) уколико достави 
следећу документацију:: 

1. молба за издавање дозволе за рад, са изјавом о некажњавању (Образац: СС-1), 
2. попуњен образац са основним подацима о спортском стручњаку (Образац: СС-2), 
3. потврду клуба за спортског стручњака везано за: стручни рад, спортски стаж  и 

резултате спортиста (Образац: СС- 3), 
4. потврда о извршеном лекарском прегледу (Образац: СС-4), 
5. потврду клуба само за оне тренере који немају спортско образовање или стручно 

оспособљавање, а у случају да на дан ступања на снагу Закона о спорту 2016. године, 
да је тренер имао најмање 25 година васпитно-образовног рада, од чега најмање 15 
година рада са децом (Члан 180. став 2., Закона о спорту), Образац СС-5. Након 
прибављене потврде од клуба, спортски стручњак на Обрасцу: СС-6, доставља Молбу 
РСС за признавање право на рад на основу члана 180. став 2., Закона о спорту. Рвачки 
савез Србије издаје Потврду о признавању право на стручни рад са децом на Обрасцу: 
СС-7). 

Сви обрасци (потврде – изјава), налазе се у прилогу овог Правилника. 
Осим наведених образаца обавезно се доставља и следећа документација и то: 

1. слика у електронској форми, 
2. копија дипломе или уверења о спортском образовању или стручној оспособљености, 
3. копија уплате плаћене таксе за издавање дозволе за рад (износ таксе је 2.000 динара за 

период важења лиценце од 3 године).  
Спортски стручњак доставља молбу за продужење дозволе за рад електронским 

путем, са скенираном пратећом документацијом из става 1. овог члана, плус копија уплаћене 
таксе (2.000 динара) за продужење дозволе за рад, канцеларији РСС у децембру месецу 
текуће године.  

За издавање нове дозволе за рад документација се може доставити и у току текуће 
године у било ком периоду. 

Утврђивање спортског звања врши Стручна комисија, а на основу Правилника о 
номенклатури спортских занимања и звања, 

Утврђивање ранга – спортског статуса врхунског спортског звања врши Стручна 
комисија, а на основу Правилника о номенклатури спортских занимања и звања, 

Утврђивање броја бодова за наредно лиценцирање врши се на основу евиденције 
присутности на семинарима РСС, или на основу достављене документације која је предвиђена 
у члану 18. овог правилника. 

За утврђивање спортских резултата које је тренер постигао са својим рвачима доставља 
се Потврда која се налази у прилогу овог Правилника. На основу остварених резултата 
Стручна комисија РСС одређује ниво напредовања у нивоу дозвола за рад. 



ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ РАДУ У РСС 
 

6 

 

Давање лажних података од стране тренера и заступника клуба, подлеже дисциплинској 
и прекршајној одговорности. 

Рвачки савез Србије на основу увида у достављену документацију, а након испуњења 
свих горе наведениух услова, издаје тренерску  дозволу за рад одговарајућег нивао (члан 20. и 
21. овог Правилника). 

 
Члан 15. 

У тренерској дозволи за рад (која се штампа у виду картице) пишу следећи подаци: 
На предњој страни пишу следећи подаци: 

- Рвачки савез Србије 
- Wrestling Federation of Serbia 
- Тренерска дозвола за рад 
- Број дозволе за рад 
- Спортско звање 
- Ниво дозволе за рад 
- Рвачки клуб и место 
- Датум издавања и  
- Рок важења 
На полеђини се налазе следећи подаци: 
- Рвачки савез Србије 
- Wrestling Federation of Serbia 
- Скениран печат РСС 
- Скениран потпис одговорног лица РСС 

 
Члан 16. 

У Књизи издатих дозвола за рад коју води надлежни орган РСС уносе се следећи 
подаци о стручњаку у спорту (тренеру): 

- редни број 
- број дозволе 
- презиме и име;  
- слика 
- стручни-академски назив 
- спортско звање 
- ранг спортског статуса 
- ниво лиценце 
- клуб 
- датум издавања 
- рок важења 
- датум последњег лекарског прегледа 
- уплаћена такса 
- датум рођења 
- број телефона 
- адреса 
- е-маил 
- колоне бодова за лиценцирање 
 

На званичној интернет презентацији објављује се листа издатих дозвола за рад са 
основним подацима о сваком спортском стручњаку. 

 
Члан 17. 

 За све спортске стручњака води се Књига бодова за добијање/продужење дозволе за 
рад. У књигу се уносе следећи подаци: 

- основ за остваривање бодова – врста активности (присуство семинару, презентација, 
издавање стручно-научног рада из рвања..., 

- број остварених бодова за сваку активност, 
- датум одржавања: семинара/презентације/издавања, 
- укупан број бодова за издавање нове лиценце 
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Члан 18. 

За обнављање дозволе за рад неопходно је да спортски стручњак (тренер) има 
минимално 100 акредитованих бодова у периоду од 3 године.  

Тренер који не сакупи 100 акредитованих бодова у периоду од 3 године од дана 
последње акредитације, не може добити лиценцу до испуњења услова од 100 акредитованих 
бодова. 

Акредитовани бодови се могу скупити по следећим основама и то: 
1) Присуствовању стручних семинара у организацији РСС (40 бодова), 
2) Презентација рада на стручним семинарима у организацији РСС (50), 
3) Присуствовању стручно-научним семинарима у организацији:  

1) Олимпијског комитета Србије (30),  
2) Спортског савеза Србије (30),  
3) Факултета за физичку културу и спорт (30),  
4) Националних спортских  струковних удружења из Србије (30), 
5) Присуствовање тренерском семинару УWW (50), 
6) И осталих стручних семинара за које се тражи верификација семинара од стране 

Комисије за лиценцирање РСС, пре његовог одржавања (20), 
4) Презентација рада из рвања на стручним семинарима у организацији осталих субјеката 

(50). 
5) Издавање стручно-научних радова из подручја рвања објављених у домаћим стручним 

издањима (30), 
6) Издавање стручно-научних радова из подручја рвања објављених у иностраним 

стручним издањима (50), 
7) Израда и одбрана дипломских радова из подручја рвања (60), 
8) Израда мастер рада и његова одбрана из подручја рвања (80), 
9) Израда докторске дисертације и његове одбрана из подручја рвања (100), 
10) Израда видео радова из подручја рвања (50), 
11) Издавање књиге из подручја рвања (80). 

У заградама је наведено колико је предвиђено бодова по сваком наведеном основу. 
 

Члан 19. 

Присуствовање семинару у организацији РСС евидентира надлежни орган или комисија 
РСС, а бодови се уносе у Књигу евиденције бодова. 

Да би акредитовани бодови по осталим основама били признати од стране Комисије за 
издавање дозвола за рад, неопходно је да тренер приложи доказ о присуствовању семинару 
(сертификат / потврду) или да приложи рад који је предвиђен у претходном члану овог 
Правилника. 

Докази се достављају препорученом пошиљком у канцеларију РСС најкасније од 15 
дана од дана остваривања права на квалификационе бодове. 
 

Члан 20. 

Дозволе за рад спортским стручњацима (лиценце) РСС имају 4 нивоа вредности и то: 
- „Д“ лиценца (IV ниво дозволе за рад), 
- „Ц“ лиценца (III ниво дозволе за рад), 
- „Б“ лиценца (II ниво дозволе за рад), 
- „А“ лиценца (I ниво дозволе за рад). 

 
Члан 21. 

Нивои дозволе за рад (лиценце) везани су за следеће нивое стручне оспособљености 
или нивоа образовања и то: 

 
 „Д“ лиценца (IV ниво лиценце): 

- стручна оспособљеност III степена / звање – спортски оперативни тренер 
- стручна оспособљеност IV степен/ (звање: спортски оперативни тренер –  

спортски учитељ, 
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- професор физичког васпитања и спорта (VII степен стручне спреме) са  
положеним испитом из рвања (борења), звање - спортски тренер 

- да тренер има најмање 25 година васпитно-образовног рада, од чега 
најмање 15 година рада са децом (Члан 180. став 2., Закона о спорту) 

 
„Ц“ лиценца (III ниво лиценце) 

- професор физичког васпитања и спорта са одбрањеним дипломским  
 радом из рвања (VII степен стручне спреме – 4 године) – звање: спортски  

тренер, 
- виши тренер рвања   (виша тренерска школа од 2 године) – звање: 

спортски  
тренер, 
дипломирани професор физичког васпитања и спорта/мастерм а који нема  
дипломски рад из рвања  (VII степен стручне спреме – 5 година), – звање: 
спортски тренер, 

- сви спортски стручњаци наведени под „Д“ ниво лиценце који имају  
постигнуте  резултати у раду са рвачима – минимално 8 бодова (члан 22.  
став 4. овог Правилника) 

 
„Б“ лиценца (II ниво лиценце) 

- дипломирани тренер рвања (факултет од 3 године) – звање: дипломирани  
спортски тренер, 

-  професор физичког васпитања и спорта ((VII степен стручне спреме - 4  
године) са усмерењем из рвања у трајању од 2 године, ) – звање:  
дипломирани спортски тренер, 

- дипломирани професор физичког васпитања и спорта / мастер (5 година)  
са положеним дипломским радом из рвања ) – звање: дипломирани  
спортски тренер, 

- магистар спорта са магистарским радом из рвања – звање: специјалиста 
спортски тренер, 

- доктор наука у спорту са докторском дисертацијом из рвања – звање:  
специјалиста спортски тренер, 

- сви спортски стручњаци наведени код „Д“ и „Ц“ нивоа лиценце који имају  
постигнуте  резултати у раду са рвачима – од 9 до 14 бодова (члан 22. 
став 4. овог Правилника) 

 
 „А“ лиценца  (I ниво лиценце) 

- сви спортски стручњаци наведени под „Д“, „Ц“ и „Б“ нивоа лиценце који  
имају постигнуте  резултати у раду са рвачима – минимално 15 бодова 
(члан 22. став 4. овог Правилника) 

 
Члан 22. 

Тренери могу да напредују у нивоу лиценце и то највише за три нивоа лиценце у односу 
на ниво лиценце која му је призната на основу образовања/оспособљавања и то само у случају 
да су њихови спортисти постигли врхунске спортске резултате. 

Под врхунским спортским резултатом сматрају се освојене медаље на Олимпијским 
играма, светским и европским првенствима (играма) у узрасту сениора, У23, У20, У17 и У15 у 
олимпијским рвачким дисциплинама, као и освојене титуле сениорског првака на државном 
првенству само у ГР стилу.  

Свака освојена медаља доноси одређени број бодова. 
Број бодова на основу резултата: 

1) Олимпијска медаља     - 10 бодова 
2) Светска медаља /сениори/   -   8 бодова 

/У23/    -   5 bodova 
     /У20/    -   4 бодова 
     /У17/    -   3 бода 
3) Европска медаља /сениори/   -   6 бодова 
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/У23/    -   4 bodova 
     /У20/    -   3 бода 
     /У17/    -   2 бода 
     /У15/    -   1 бод 
4) Сениорско прв. државе (ГР стил)/сениори/ -   1 бод  

 
 За освојене медаље за ниво репрезентација бодови могу да се доделе за максимално 2 
тренера (селектор и тренер или два тренера).  
 За освојене медаље на ОИ, СП, ЕП за ниво клуба, бодови могу да се доделе за 
максимално 2 тренера (једни бодови за актуалног тренера у моменту освајања медаље и једни 
бодови за тренера који је са спортистима радио у млађим узрасним категоријама). Ову потврду 
издаје клуб за који је спортиста регистрован у тренутку освајања медаље.  Ако је спортиста 
прешао у нови клуб бодови за тренера у млађим узрасним категоријама се додељују тренеру 
из клуба који је радио са њим у млађим узрасним категоријама и тај клуб доставља потребну 
потврду. 

У случају спора по овом питању коначну одлуку доноси Комисија за издавање дозвола 
за рад тренера. 

Давање лажних података по питању издавања потврде за тренера од стране заступника 
клуба подлеже дисциплинској и прекршајној одговорности. 

 
Члан 23. 

Престанком активног рада, а на основу писмене изјаве да не планира да више ради у 
рвању као тренер додељују се следеће врсте почасних лиценци у зависности од затеченог 
стања и то: 

- Тренер рвања са почасном „Д“ лиценцом, 
- Тренер рвања са почасном „Ц“ лиценцом, 
- Тренер рвања са почасном „Б“ лиценцом, 
- Тренер рвања са почасном „А“ лиценцом, 

 
 

5. СТРУЧНА КОМИСИЈА РВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Члан 24. 

 Стручна комисија РСС се оснива са циљем да се унапреди стручни рад у РСС и 
његовим чланицама.  

Управни одбор на предлог изабраног председника Стручне комисије именује чланове 
Стручне комисије. Стручна комисија има од 3 до 5 чланова, о чему одлуку доноси Управни 
одбор РСС. 

 
Члан 25. 

Чланови Стручне комисије морају да имају завршено стручно образовање, односно да 
имају најмање вишу стручну спрему из подручја спорта или физичке културе и да имају 
најмање „Б“ ниво дозволе за рад. 

 

Члан 26. 

Стручна комисија РСС, након расписаног конкурса за Главног тренера/селектора 
репрезентација ГР стила, даје мишљење Управном одбору о свим кандидатима који су се 
јавили на конкурс. 

Стручна комисија предлаже Управном одбору координаторе за слободни стил и рвање 
за жене. 

 
Члан 27. 

Стручна комисија РСС је задужена за унапређенје стручног рада и контролу стручног 
рада националних тренера и свих тренера који су ангажовани на стручниом раду у клубовима 
члановима РСС. 



ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ РАДУ У РСС 
 

10 

 

Стручна комисија једном годишње разматра планове рада националних  селектора и 
националних тренера, као и њихове годишње извештаје о раду и постигнутим резултатима. 

Стручна комисија једном годишње даје Извршном одбору РСС оцену планова и  
извештаја о постигнутим резултатима националних селекција.  
 

Члан 28. 

Стручна комисија РСС именује свог представника у Комисију за издавање дозвола за 
рад (лиценци) спортским стручњацима РСС. 

 
 

6. НАЦИОНАЛНИ ТРЕНЕРИ И КООРДИНАТОРИ 

Члан 29. 

Стручни рад са националним селекцијама (тренери и координатори у олимпијским и 
неолимпијским рвачким дисциплинама) могу да обављају само спортски стручњаци који имају 
„А“, „Б“ или „Ц“ ниво дозволе за рад уз услов да имају образовање из подручја спорта/физичке 
културе, односно да су стручно оспособљени за рад у спорту и да имају минимално 5 година 
рада на тренерским пословима. 
 

Члан 30. 

Стручни рад у РСС у олимпијским рвачким дисциплинама обављају: 
1) Главни тренер (селектор) репрезентација  за све олимпијске дисциплине, 
2) Лични тренери репрезентативаца сениора 
3) Тренери  у грчко римском стилу за: сениоре и У23 и млађе узрасне категорије: У20 – У17 

 – У 15, 
4) Координатор/тренер  за слободни стил, 
5) Лични тренери за слободни стил, 
6) Координатор/тренер рвања за жене, 
7) Лични тренери за рвање за жене, 
8) Координатор за ветеране. 

 
Члан 31. 

Избор Главног  тренера (селектор) репрезентација  за све олимпијске дисциплине врши 
Извршни одбор РСС, на предлог Председника РСС, а након прибављеног мишљења Стручне 
комисије, након расписаног конкурса.  

Главни тренер/селектор у склопу кандидатуре за избор, предаје и списак тренера за 
поједине узрасне категорије.  

Након избора сениорске репрезентације Главни тренер/селектор именује личне тренере 
за поједине спортисте који су чланови сениорске репрезентације. 

Избор Координатора за неолимпијске рвачке дисциплине и тренере за поједине 
неолимпијске дисциплине врши Управни одбор РСС, на предлог Стучне комисије РСС. 

Ближе одредбе о начину избора, условима и делокругу рада спортских стручњака у РСС 
у олимпијским рвачким дисциплинама, садржани су у Пословнику о раду Извршног одбора. 

Питање стручног рада и сва остала питања која се односе на неолимпијске рвачке 
дисциплине регулише се Правилником о неолимпијским рвачким дисциплинама при РСС. 
 
 

7. НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ТРЕНЕРА И СПОРТИСТА ЗА УЧЕШЋЕ НА 
МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

Члан 32. 

Пре одласка на међународно такмичење на којем наступају репрезентативци Србије у 
олимпијским рвачким дисциплинама, Главни тренер/селектор доноси коначну одлуку о 
националним и личним тренерима и спортистима који ће наступити на наведеном такмичењу, а 
након извршених консултација са националним и личним тренерима спортиста.  Списак 
учесника се доставља канцеларији РСС у писменој форми. 
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Главни тренер/селектор може да промени, у сваком тренутку, списак тренера и 
спортиста учесника међународног такмичења (повреда, недисциплина, изостанак жељене 
форме код спортисте, неизвршавање постављених обавеза и задатака како тренера тако и 
спортиста и сл.). У овом случају Главни тренер/селектор доставља своју одлуку у писменој 
форми канцеларији РСС. У случају промене списка учесника Главни тренер/селектор је дужан 
да образложи своју одлуку о промени састава репрезентације. 

На одлука Главног тренера/селектора по питању списка учесника (тренера, спортиста) 
не може се изразити никаква жалба или приговор. 

У случају недовољних финансијских средстава Управни одбор РСС може, на предлог 
Председника РСС, да донесе одлуку о слању и мањег броја тренера или спортиста, или да 
откаже учешће на међународном такмичењу на којем наступа репрезентација Србије. Ова 
одлука Управног одбора је коначна и на њу незадовољне стране немају право жалбе ни 
приговора. 

 
Члан 33. 

Одлуку о списку учесника (тренера и спортиста) у неолимпијским рвачким дисциплинама 
доноси изабрани координатор од стране Управног одбора РСС. На одлуку координатора за 
неолимпијске рвачке дисциплине не може се изразити никаква жалба или приговор.. 

У случају недовољних финансијских средстава Управни одбор РСС може на предлог 
Председника РСС, да донесе одлуку о слању и мањег броја тренера или спортиста, или да 
откаже учешће на међународном такмичењу у неолимпијским рвачким дисциплинама на којем 
наступа репрезентација Србије. Ова одлука Управног одбора  је коначна и на њу незадовољне 
стране немају право жалбе ни приговора. 
 
 

8. УДРУЖЕЊЕ РВАЧКИХ ТРЕНЕРА СРБИЈЕ 

Члан 34. 

У циљу интересног организовања спортских стручњака (тренера) који раде у рвању 
Статутом РСС је предвиђена обавеза формирања Удружење рвачких тренера Србије, у даљем 
тексту (УРТС). 

У циљу нормативног уређења свог рада УРТС доноси своја Правила о раду која 
потврђује Управни одбор РСС. УРТС самостално бира председника и чланове органа 
управљања УРТС и доноси свој програм рада и активности. 
 Основни задазак УРТС је да се допринесе квалитетнијем раду РСС у оквиру стручног 
рада, као и да се УРТС бори за статус својих чланова у спортским удружењима са којима су 
склопили уговор о раду.  
 Спортски стручњаци (тренери) морају да буду чланови Удружења рвачких тренера 
Србије, да би могли да добију дозволу за рад (лиценцу)  
 УРТС је конститутивни део РСС са непосредним правом гласа у Скупштини РСС. 
Представник УРТС је члан Комисије за издавање дозвола за рад (лиценци) рвачким 
тренерима. 
 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

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

Члан 36. 

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

Члан 37. 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о стручном раду у РСС 

усвојен 18.03.2015. године. 
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Члан 38. 

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

Члан 39. 
Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора РСС. 

 
У Београду, 01.03.2023. г. 
 

 

 
ПРЕДСЕДНИК  РСС: 
Жељко Трајковић с.р. 

 

  

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

Телефон: +381 11 262-8787 
www.wrestling-serbia.org.rs  //  srb@uww.org 

 
 

 

Образац СС-1 
 

На основу члана 12. и 14. Правилника о стручном раду у Рвачком савезу Србије, 

 

Ја рвачки тренер 

 

подносим  

М  О  Л  Б  У 
за издавање дозволе за рад за рад у рвачким организацијама члановима РСС. 
 

 

и дајем следећу 

И  З  Ј  А  В  У 
Својим потписом на овом документу потврђујем да нисам осуђиван за:   

1. кривична дела против привреде, имовине и службене дужности,  

2. тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво,  

3. утају, превару, неосновано коришћење кредита и друге погодности,  

4. изнуду, уцену и зеленаштво,  

5. омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет 

допинг средстава,  

6. насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и 

7. договарање исхода такмичења, 

8. док трају правне последице осуде 

 

Обавезно је достављање електронским путем следеће документације, и то: 
1. молба за издавање дозволе за рад са изјавом о некажњавању (Образац СС-1) 

2. попуњен образац основних података о спортском стручњаку (Образац СС-2), 

3. попуњен образац Потврде о стручном раду, спортском стажу и резултатима спортиста 

(Образац СС-3), 

4. скенирана потврда о извршеном лекарском прегледу (Образац СС-4), 

5. фотографију (у електронској форми);  

6. скенирану копија дипломе о спортском образовању или уверења о стручној 

оспособљености,  

7. потврда у складу са Чланом 180. став 2 Закона о спорту (само за тренере који су на дан 

10.02.2016. г. имали минимално 25 година стажа, а немају образовање или оспособљеност), 

8. скенирани извод из банке о плаћеној такси за издавање лиценце (таксу уплаћује клуб 

преко рачуна). 

 

Датум подношења захтева: 
 

 

 
 

  (потпис подносиоца захтева) 
  

  

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@uww.org
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-8787 
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Образац СС-2 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СПОРТСКОМ СТРУЧЊАКУ 
 

 

Презиме и име тренера  

Фотографија 

 
(доставља се у 

електронској форми на 

е-меил: 
trenerirvanja@gmail.com  

 

Клуб и седиште  

Датум рођења  

Место рођења  

Адреса  

Телефон  

Е-mail  

Занимање из дипломе средње 

школе или факултета 
 

Степен стручне спреме  

 

 

ПОПУЊАВА  САВЕЗ: 

 

 

1 Рб. дозволе за рад  

2 Спортско звање  

3 
Ранг спортског статуса  

(само за врхунске спортске стручњаке) 
 

4 Назив и ниво дозволе за рад  

5 Остало  

 
 
 
Број документа:  Датум и место уноса података:  

 

      мп 

ЗАСТУПНИК КЛУБА: 

 

 
  

 

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@uww.org
mailto:trenerirvanja@gmail.com
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-8787 
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Образац СС-3 
 

 
На основу захтева тренера (презиме и име) 

 

Рвачки клуб (назив и седиште клуба)  

издаје  

П  О  Т  В  Р  Д  У 
за спортског стручњака везано за: стручни рад, спортски стаж и резултате спортиста 

 

На основу документације клуба утврђено је следеће чињенично стање везано за ангажовање на тренерским 

пословима и то: 

 

Врста ангажовања спортског стручњака 

(ставити – Х у колону која одговара 

чињеничном стању) 

Уговор о ангажовању 

(волонтерски, хонорарни, професионални) 
 

Одлуку о именовању  

(ако је тренер члан клуба) 
 

Датум уговора или одлуке  

Рок важења уговора или одлуке  
 

На основу документације клуба утврђено је следеће чињенично стање везано за такмичарско искуство 

тренера и то: 

ПЕРИОД АКТИВНОГ СПОРТИСТЕ 

Датум прве регистрације за клуб  

Активни такмичар клуба  
ОД  

ДО  

Најзначајнији спортски резултат у каријери  

 

На основу документације клуба утврђено је следеће чињенично стање везано за постигнуте резултате као 

тренера у протеклом периоду и то: 

Рб 
Презиме и име спортисте 

освајача медаље 

Такмичење 

ОИ, СП, ЕП,  

(сви узрасти и стилови) 

и сениорско прв. државе 

(само ГР стил) 

Година 
Узрасна 

категорија 
Пласман 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Потврда се издаје за регулисање статуса тренера у оквиру РСС и не може се употребљавати у друге сврхе. 

 

Број документа:  Датум и место издавања потврде:  

 

      МП                                             ЗАСТУПНИК КЛУБА: 

 

 
 

  

 

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@uww.org
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-8787 
www.wrestling-serbia.org.rs  //  srb@uww.org 

 
 

Образац СС-4 

 

ЗДРАВСТВЕНИ  ПРЕГЛЕД   

ЗА ТРЕНЕРЕ И СУДИЈЕ 

Презиме и име тренера / судије  

Име оца/мајке   

Датум рођења  

Назив и седиште клуба  

Назив здравствене установе  

Место седишта здравствене установе  

Датум обављеног лекарског прегледа  

Презиме и име лекара  

Назив специјализације лекара  

Дијагноза: 
Својим печатом и потписом потврђује се да је тренер / судија 

прегледан и способан заобављање тренерског /судијског позива 

  

Печат здравствене установе Потпис и факсимил лекара 

 

  

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@uww.org


ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ РАДУ У РСС 
 

17 

 

 

РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-8787 
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Образац СС-5 
 

Назив рвачког клуба  

Седиште  

 

На основу члана 180 став 2. Закона о спорту (СГ РС бр. 10/2016.), а на основу писменог 

захтева спортског стручњака: 

 

 
  

Издаје се следећа 

 

П  О  Т  В  Р  Д  А 
 

о досадашњем стручном раду са спортистима и децом у рвачким организацијама за 

 

 

 

(презиме и име) 

 

 

На основу достављене документације констатовано је да  

 има укупно година тренерског стажа и то: 

 

1. Укупно година тренерског стажа:  

 

2. Укупно година рада са децом: 

 

 

Образложење: 

 Потврда се издаје у на основу члана 180 став 2. Закона о спорту (СГ РС бр. 10/2016.), са 

у сврху признавања права на рад у рвачким организацијама у склопу  издавања дозвола за рад 

(лиценцирање) у оквиру Рвачког савеза Србије и не може се користити у друге сврхе и намене. 

 
 

Редни број документа: 

 

Датум и место издавања потврде: 
 
 

мп   Председник 

         рвачког клуба 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@uww.org
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-8787 
www.wrestling-serbia.org.rs  //  srb@uww.org 

 

 

Образац СС-6 

 

 

Презиме и име:  

 

Адреса:  

 

 

 

М  О  Л  Б  А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА СТРУЧНИ РАД СА ДЕЦОМ У РВАЧКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

 

Молим Рвачки савез Србије да ми на основу члана 180. став 2. Закона о спорту (СГ РС 

бр. 10/2016.), изда Потврду о признавању права на стручни рад са децом у рвачким 

организацијама на пословима тренера. 

 

 

У прилогу ове молбе достављам потвду клуба о стручном раду у протеклом периоду. 

 

 

Место:  
 

 

 

Датум:  

 

 

ПОДНОСИЛАЦ  МОЛБЕ: 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@uww.org
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-8787 
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Образац СС-7 

 
 

На основу члана 180. став 2. Закона о спорту (СГ РС бр. 10/2016.), Рвачки савез Србије 

издаје 

 

 

ПОТВРДУ 

О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА СТРУЧНИ РАД СА ДЕЦОМ 
(члан 180. став 2. Закона о спорту) 

 

 

Спортском стручњаку 

 

 

(презиме и име) 

 

 

Редни број потврде: ______ 

 

 

 

 На основу достављене потврде од стране рвачког клуба у којем је обављао стручни рад у 

протеклом периоду, и то:______ година тренерског стажа и од тога ______ година тренерског 

рада са децом, признаје се испуњеност законских услова за рад са децом у наредном 

периоду. 
 
(Члан 180. став 2. Закпн п сппрту) 
Сппртски стручоаци кпји пбављају стручнп-васпитни рад са децпм, а кпји не испуоавају прпписане услпве у ппгледу степена и 
врсте пбразпваоа, пднпснп стручне псппспбљенпсти, мпгу и даље да пбављају тај рад акп су дп ступаоа на снагу пвпг закпна 
најмаое 25 гпдина пбављали васпитнп-пбразпвни рад, пд чега најмаое 15 гпдина у раду са децпм, на пснпву пптврде 
надлежнпг наципналнпг гранскпг сппртскпг савеза 

 

 

 

Датум издавања потврде: 
 

 

 
      мп 

                (потпис Председника РСС) 

 

 
  

  

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
mailto:srb@uww.org


 

 

  
 

WRESTLING 
FEDERATION OF SERBIA 

Belgrade, 11.000 
Македонска 28/2 

SPISAK IZDATIH DOZVOLA ZA RAD 
SPORTSKIH STRUČNJAKA RVAČKOG SAVEZA SRBIJE 

 
 

Rb 
Broj 

dozvole 
Ime i 

prezime 
Slika 

Stručni/akademski 
naziv 

(stepen stručne 
spreme) 

Sportsko 
zvanje 

Rang 
sportskog 

statusa 

Nivo 
licence 

Klub 
Datum 

izdavanja 
Rok 

važenja 

Datum posl. 
lekarskog 
pregleda 

Datum 
rođenja 

Br. 
telefona 

Adresa e-mail 
Uk. 
Bod 

BODOVI iz 
prethodnih 

godina 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 


