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УВОД  У  СПОРТСКА  ПРАВИЛА  РВАЧКОГ  САВЕЗА  СРБИЈЕ 
 

Закон о спорту Републике Србије ступио је  на снагу 16. фебруара 2016. г. и објављен је 
у „Службеном гласнику РС“ бр. 10/2016. 

 У члану 100. Закона о спорту предвиђено је да надлежни национални грански савез 
утврђује спортска правила за своју грану спорта.  

 Из наведеног разлога Рвачки савез Србије (у даљем тексту – РСС) приступио је 
изменама и допунама постојећих Спортских правила која су усвојена 24.11.2012. године (на 
основу Закона о спорту из 2011. године.) 

 

Преглед члана 100. Закона о спорту: 

Члан 100. став 1.: 

Надлежни национални грански спортски савез утврђује спортска правила у одговарајућој 
грани спорта, а у складу са законом и спортским правилима надлежног међународног спортског 
савеза. 

Члан 100. став 2.: 

Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују се: 

(Напомена: У ставу 2. Члана 100. Закона о спорту у 15. тачака је предвиђено шта све 
мора да садрже спортска правила.) 

Члан 100. став 2. тачке 1-15. Закона о спорту. 
Назив правилниака РСС који регулише 
поједине области из члана 100.  Закона о 
спорту 

1
1. 

Систем, пропозиције, правила и календар такмичења, укључујући и 
одређивање аматерских и професионалних спортских такмичења и 
лига 

1. Такмичарски правилник РСС 

2
2. 

Правила за организовање спортских такмичења 1. Такмичарски правилник РСС 

3
3. 

Услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак 
утврђивања њихове испуњености, укључујући и услове за наступ 
страних спортиста и спортиста који наступају за стране репрезентације 

1. Такмичарски правилник РСС 

4
4. 

Услови и критеријуми за учешће на националном лигашком спортском 
такмичењу, односно професионалном спортском такмичењу и поступак 
утврђивања њихове испуњености (дозвола за сезону) 

1. Такмичарски правилник РСС 

5
5. 

Начин и поступак регистровања уговора између спортисте, односно 
спортског стручњака и спортске организације и опште (минималне) 
услове за закључење уговора између спортисте, односно спортског 
стручњака и спортске организације. 

2. Регистрациони правилник РСС 

6
6. 

Услови за организовање и учешће спортских организација у 
такмичењима за подручје више држава или више региона различитих 
држава 

1. Такмичарски правилник РСС 

7
7. 

Услови и начин регистровања спортиста и спортских стручнајка за 
спортску организацију, укључујући и регистровање страних спортиста и 
спортских стручњака 

2. Регистрациони правилник РСС 

8
8. 

Мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и 
недолично понашање, лажирање спортских резултата, расизам и 
шовинизам, нелегално клађење и др.)) 

6. Правилник о спречавању негативних 
појава у рвању 

9
9. 

Медицинска заштита спортиста 7. Правилник о медицинској заштити у РСС 

1
10. 

Дисциплински поступак и дисциплинске казне 5. Дисциплински правилник РСС 

1
11. 

Статус спортиста и сп. стручњака и преласци спортиста и спортских 
стручњака у домаће и иностране спортске организације, укључујући  
трансфере и уступање спортиста између сп. организација 

2. Регистрациони правилник РСС 

1
12. 

Услови за вршење посредовања у преласцима спортиста и спортских 
стручњака  из једне у другу спортску организацију 

2. Регистрациони правилник РСС 

1
13. 

Статус спортских судија, суђење на такмичењима надзор над суђењем 
и статус и надлежности других службених лица на спортским  
такмичењима 

4. Правилник о стручњацима у спорту и 
службеним лицима у РСС 

1
14. 

Обављање стручног рада у спортским организацијама 3. Правилник о стручном раду у РСС 
8. Правилник о садржају стручних планова и 
евиденције реализације стручног рада 

1
15. 

Друга питања утврђена законом и спортским правилима надлежог 
међународног спортског савеза 

Ова питања ће бити регулисана посебним 
правилницима РСС 
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Члан 100. став 3.: 

Надлежни национални грански спортски савез дужан је да, у року од 15 дана од дана 
ступања на снагу спортских правила из става 1. овог члана, достави примерак тих правила 
Министарству, укључујући и касније измене и допуне правила, рачунајући рок посебно за сваки 
општи акт којим су утврђена спортска правила из става 2. овог члана.  

 

Члан 100. став 4.: 

Надлежни национални грански спортски савез дужан је да објави спортска правила и 
статут из става 1. овог члана на званичној интернет презентацији тог савеза. 

 

Члан 100. став 5.: 

Надлежни национални грански спортски савез даје мишљење Министарству о постојању 
интереса за пријем у држављанство Републике Србије спортисте или спортског стручњака који 
је страни држављанин. 

 

Члан 100. став 6.: 

Надлежни национални грански спортски савез дужан је да донесе програм развоја гране 
спорта за коју је основан, за најмање четири године и да га достави Министарству у року од 15 
дана од дана доношења. 

 

Члан 100. став 7.: 

Надлежни национални грански спортски савез дужан је да достави Министарству оверен 
превод статута надлежног међународног спортског савеза, укључујући и касније измене и 
допуне тог статута. 

 

У Закону о спорту у члану 100. став 2. тачка 15. предвиђено је да се спортским 
правилима могу утврдити и нека друга подручја која су значајна за рад и функционисање 
националног савеза. Из тог разлога, у наредном периоду Управни одбор РСС ће донети 
потребне правилнике који су значајни за нормативно уређење и функционисања РСС. 

Све одредбе Спортских правила и правилника који чине његов саставни део, усклађени 
су са Законом о спорту из 2016. године, као и са правилима и нормативима које прописује 
Светска рвачка федерација (UWW). 

Спортска правила ће се мењати у будућности у зависности од промена које буде 
прописивало Министарство омладине и спорта и Светска рвачка федерација (UWW). 

 

 

Председник РСС: Жељко Трајковић 
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На основу члана 100. Закона о спорту и члана 32. Статута Рвачког савеза Србије, 
Управни одбор Рвачког савеза Србије на седници, одржаној 04.01.2019. г., доноси 

 

СПОРТСКА ПРАВИЛА  

РВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

На основу Закона о спорту Републике Србије, Управни одбор Рвачког савеза Србије (у 
даљем тексту: РСС) доноси - Спортска правила Рвачког савеза Србије (у даљем тексту: 
Правила), која су усаглашена са: Законом о спорту Републике Србије, Статутом Рвачког савеза 
Србије и прописима Светске рвачке федерације - UWW (United World Wrestling). 

 

ПОЈЕДИНАЧНИ ПРАВИЛНИЦИ  

 

Члан 2. 

Спортска правила РСС садрже следеће правилнике и то: 

 

1) Такмичарски правилник РСС 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- систем такмичења; 

- пропозиције такмичења; 

- правила такмичења; 

- календар такмичења; 

- правила за организовање спортских такмичења; 

- услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак 
утврђивања њихове испуњености; 

- услови и критеријуми за учешће на националном лигашком спортском 
такмичењу, и поступак утврђивања њихове испуњености (дозвола за сезону); 

- услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима за 
подручје више држава или више региона различитих држава; 

- и друга значајна питања из ове области. 

 

2) Регистрациони правилник РСС 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- начин и поступак регистровања уговора између спортисте односно спортског 
стручњака и спортске организације; 

- услови и начин регистровања спортиста и спортских стручњака за спортску 
организацију; 

- статус спортиста и спортских стручњака и преласци спортиста и спортских 
стручњака у домаће и иностране спортске организације; 
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- услови за вршење посредовања при преласцима спортиста и спортских 
стручњака из једне у другу спортску организацију; 

- и друга значајна питања из ове области. 

 

 

3) Правилник о стручном раду у РСС 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- обављање стручног рада у спортским организацијама; 

- школовање и оспособљавање спортских стручњака и стручњака у спорту; 

- издавање дозвола за рад (лиценца)  спортских стручњака; 

- лиценцирање делегата; 

- евиденција стручњака у спорту; 

- статус стручних лица на такмичењима; 

- полагање спортског стручног испита; 

- и друга значајна питања из ове области; 

- статус судија; 

- категоризација судија; 

- полагање за националну категорију; 

- стручно усавршавање судијског кадра; 

- накнаде трошкова за суђење на рвачким такмичењима; 

- ограничења; 

- суђење на такмичењима; 

- надзор над суђењем; 

- оцењивање суђења; 

- надлежност других службених лица на рвачким такмичењима; 

 

4) Правилник о стручњацима у спорту и службеним лицима у РСС 

Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- рвачке судије (категоризација, полагање, делегирање...); 

- делегати на рвачким такмичењима (категоризација, лиценцирање...); 

- остали стручњаци у спорту; 

- остала званична лица у РСС; 

- службена лица на рвачким такмичењима. 

 

5) Дисциплински правилник РСС 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- дисциплински органи; 

- надлежност; 

- дисциплински прекршаји; 
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- казнене одредбе за употребу недозвољених стимулативних средстава; 

- дисциплинске казне; 

- дисциплински поступак; 

- суспензија; 

- материјална одговорност; 

- извршење изречених мера; 

- ванредни правни лекови; 

- застарелост у дисциплинском поступку; 

- трошкови поступка; 

- евиденција изречених мера; 

 

6) Правилник о спречавању негативних појава у рвачком спорту у оквиру РСС 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- мере за спречавање негативних појава у спорту;  

- казнене мере за учињене прекршаје; 

- и друга значајна питања из ове области. 

 

7) Правилник о медицинској заштити у РСС; 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- медицинска заштита спортиста; 

- лекарски прегледи судија; 

- заштита спортиста од допинга;  

- заштита спортиста од претеране употребе суплемената; 

- и друга значајна питања из ове области. 

 

8) Правилник о садржају стручних планова и евиденције реализације стручног  

       рада у РСС; 

 Овим правилником се регулишу следећа питања: 

- планирање и евидентирање стручног рада; 

- одредбе уговора о ангажовању; 

- надзор над стручном раду;  

- улога Стручне комисје; 

- плански и извештајни документи; 

- табеле за планове и извештаје; 

- и друга значајна питања из ове области. 
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Члан 3. 

 Спортска правила доноси Управни одбор РСС.  

 

Члан 4. 

 Правилнци из члана 2. се доносе као посебни правилници на седницама Управног 
одбора и чине саставни део обједињених Спортских правила РСС. 

 

Члан 5. 

 Спортска правила РСС са посебним Правилницима се достављају у року од 15 дана од 
дана усвајања Министарству омладине и спорта Републике Србије. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 6. 

 Измене и допуне Спортских правила РСС доноси Управни одбор на предлог: 
Председника савеза, 1/3 чланова Управног одбора или на предлог најмање 1/3 чланова 
Скупштине РСС. 

 

Члан 7. 

 Једини орган меродавни за тумачење Спортских правила је Управни одбор РСС. 

 

Члан 8. 

Ступањем на снагу ових Спортских правила престају да важе Спортска правила усвојена 
24.11.2012. године, као и све измене и допуне појединачних правилника који су усвојени у 
периоду до усвајања ових Спортских правила. 

 

Члан 9. 

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

 

Члан 10. 

Спортска правила ступају на снагу даном усвајања на седници Управног одбора РСС. 

 
У Београду, 04.01.2019. г. 

 

ПРЕДСЕДНИК  РСС: 

Жељко Трајковић с.р. 

ПРИЛОГ – ПРАВИЛНИЦИ: 

 
 

http://www.wrestling-serbia.org.rs/
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1. Такмичарски правилник Рвачког савеза Србије 

2. Регистрациони правилник Рвачког савеза Србије 

3. Правилник о стручном раду у Рвачком савезу Србије 

4. Правилник о стручњацима у спорту и службеним лицима у Рвачком савезу Србије 

5. Дисциплински правилник Рвачког савеза Србије 

6. Правилник о спречавању негативних појава у рвању у оквиру Рвачког савеза Србије 

7. Правилник о медицинској заштити Рвачког савеза Србије 

8. Правилник о садржају стручних планова и евиденције реализације стручног рада у Рвачком 
савезу Србије; 

 

 


