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На основу члана 100. став 6. Зaкона о спорту ("Службени гласник РС", br. 10/2016)
Управни одбор Рвачког савеза Србије на својој 4. седници одржаној 28.12.2016. г. доноси

ПРОГРАМ РАЗВОЈА РВАЧКОГ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2017-2024. ГОДИНЕ

УВОД

Програм развоја рвачког спорта у Републици Србији за период 2017-2024. године (у
даљем тексту – Програм развоја), ослања се на следећа нормативна акта, и то:
o
o
o
o
o
o
o

Закон о спорту Републике Србије;
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. године;
Начела Олимпијске повеље Међународног олимпијског комитета;
Правна акта Олимпијског комитета Србије;
Правна акта Светске и Европске рвачке федерације (UWW и UWW Europa);
Закон о спречавању допинга у спорту;
Кодекс спортске етике и Конвенције о спречавању допинга у спорту

Програм развоја подељен је у четири дела. Предвиђено је да се за сваку годину
дугорочног програма развоја рвачког спорта, прави годишњи програм развоја у циљу
испуњавања годишњих циљева за сваку годину, али и генералних циљева за 2020. и 2024. г.
Један од најзначајнијих циљева за 2020. годину је освајање олимпијске медаље 2020. године.
За освајање олимпијске медаље 2016. г. (прве након 32 године) био је потребан
период планског и систематског рада од 12 година (2004-2016. г.). На основу овог искуства
сада је могуће лакше доћи до остварења планираних циљева у овом олимпијском циклусу.
Рвање, као спортска грана, се налази у породици олимпијских спортова од првих
Олимпијских игара 1896. године у Атини, па све до данас. У оквиру Светске рвачке
федерације (United World Wrestling – UWW) активно је 178 националних федерација међу
којима је и Рвачки савез Србије (у даљем тексту – РСС). Светска рвачка федерација – UWW (у
даљем тексту (UWW) препознаје следеће рвачке дисциплине и то:
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ОЛИМПИЈСКЕ РВАЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ:
-

Рвање грчко-римским стилом (од 1896. г. на ОИ),
Рвање слободним стилом (од 1904. г. на ОИ),
Рвање за жене (од 2004. г. на ОИ).

НЕОЛИМПИЈСКЕ РВАЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ:
-

Греплинг (Grappling);
Панкрацион (Pankration);
Белт врестлинг алуш - појасно рвање (Belt Wrestling Alysh)
Пахлавaни врестлинг - иранско рвање (Pahlavani Wrestling),
Рвање на песку (Beach Wrestling)

Све рвачке дисциплине, како у олимпијским тако и неолимпијским спортовима
одржавају се у мушкој и женској конкуренцији. Све рвачке дисциплине имају тежинске
категорије (од 6 до 10 тежинских категорија) како би се спречиле повреде у рвању у случају
да су те разлике у килограмима велике.
Званична рвачка такмичења у олимпијским дисциплинама се одржавају у следећим
узрасним категоријама и то:
-

Сениори 20 и више година;
У-23 (У-23) /18-23 године/;
Јуниори /18-20 година/;
Кадети /16 и 17 година/;
У-15 (пионири) /14-15 година/;
Ветерани /35 – 70 година/М.
Званична међународна такмичења су:

-

Олимпијске игре (сениори);
Европске игре (сениори);
Олимпијске игре младих (кадети);
Првенства света (сениори, У-23, јуниори и кадети);
Континентална првенства (сениори, У-23, јуниори, кадети, У-15);
Медитеранске игре (сениори);
Медитеранско првенство (сениори, јуниори и кадети);
Балканско првенство (сениори, У-23, јуниори, кадети, У-15);
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-

Светски куп (екипно првенство света);
Европски куп (екипно првенство Европе),
Клупски шампионат света;
Клупски шампионат Европе;
Финални турнир - Голден Гран При (наступа 16 најбољих сениора света);
Међународни турнири сениора, У-23, јуниора, кадега и У-15 у календару UWW.

У неолимпијским дисциплинама одржавају се светска и континентална првенства као
и међународни турнири који се налазе у календару UWW.
Основни носиоци целокупних активности на реализацији овог плана биће РВАЧКИ
САВЕЗ СРБИЈЕ и РВАЧКИ КЛУБОВИ са територије Рерублике Србије, уз подршку Министарства
омадине и спорта Републике Србије, Олимпијског комитета Србије, Покрајинског
секретаријата са спорт и омладину и надлежних органа јединица локалних самоуправа.
Одређену помоћ у реализацији зацртаних планова очекујемо и од Светске рвачке
федерације (UWW) и од Европске рвачке федерације (UWW – Evropa).

1. АНАЛИЗА СТАЊА У РВАЧКОМ СПОРТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

1.1. Преглед стања по питању рвачких клубова
Рвачки савез Србије тренутно окупља 54 рвачка клуба који раде и делују на територији
Републике Србије (32 клуба који су чланови Рвачког савеза Централне Србије и 22 клуба који
су чланови Рвачког савеза Војводине).
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РВАЧКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
Рб

Назив клуба

Скр.

Место

РВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
рб

Назив клуба

Место

1.

РК „ПАРТИЗАН“

ПАБГ

БЕОГРАД

1.

РК "СПАРТАК"

СПСУ СУБОТИЦА

2.

РК „РАДНИЧКИ“

РАБГ

БЕОГРАД

2.

РК "ПРОЗИВКА"

ПРСУ СУБОТИЦА

3.

РК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

ЖЕБГ БЕОГРАД

3.

РК "АЛЕКСАНДРОВО" АЛСУ СУБОТИЦА

4.

РК „РАДНИЧКИ“

РАКГ

4.

РК "РАДНИЧКИ"

РАСО СОМБОР

5.

РК „Љ.И. ГЕДЏА“

ГЕМЛ МЛАДЕНОВАЦ

5.

РК "СОКО"

СОСО SOMBOR

6.

РК „ТЕНТ“

ТЕОБ

6.

РК "АМАТЕР"

АМСО СОМБОР

7.

РК „МЛАДОСТ“

МЛВА ВАЉЕВО

7.

РК “КУПУСИНА“

КУКУ

СОМБОР

8.

РК „МЛАДОСТ“

МЛПД ПОЦ. ДОБРИЋ

8.

РK "ПРОЛЕТЕР"

ПРЗР

ЗРЕЊАНИН

9.

РК „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“

ЦЗБГ

9.

РК "OМЛАДИНАЦ"

ОМЗР ЗРЕЊАНИН

10.

РК „ПОБЕДНИК“

ПОБГ БЕОГРАД

10. РК "БЕГЕЈ"

БЕЗР

11.

РК „БЕОГРАД“

БГБГ

11. РК "ПАРТИЗАН"

ПАТО ТОМАШЕВАЦ

12.

РК „ДОРЋОЛ“

ДОБГ БЕОГРАД

12. РK "OMЛАДИНАЦ"

ОМБО БОТОШ

13.

РК „НИК. РАНКОВИЋ“

НРБГ

БЕОГРАД

13. РK "НОВИ САД"

НСНС НОВИ САД

15.

РК „Д.С. ЛАЗАРЕВИЋ“

СЛБГ

БЕОГРАД

15. РK "ФРУШКОГОРАЦ

ФРСК СР. КАМЕНИЦА

16.

РК „ВИТЕЗ“

ВИША ШАБАЦ

16. РK "СЕНТА"

СЕСЕ

СЕНТА

17.

РК „КРАГУЈЕВАЦ“

КГКГ

КРАГУЈЕВАЦ

17. РK "ХЕРКУЛЕС"

ХЕГБ

ГОРЊИ БРЕГ

18.

РК „РАБОТНИЧКИ“

РББГ

БЕОГРАД

18. РK "БАЧКА"

БАБП БАЧКА ПАЛАНКА

19.

РК „СМ. ПАЛАНКА“

СПСП СМ. ПАЛАНКА

19. РK "СРЕМАЦ"

СРСП СТАРА ПАЗОВА

20.

РК „СЕКУТОР“

СЕБГ

БЕОГРАД

20. РK "ПАРТИЗАН"

ПАМО MOЛ

21.

РК „ЗЕМУН“

ЗЕЗЕ

ЗЕМУН

21. РK "ПОТИСЈЕ"

ПОКА КАЊИЖА

22.

РК „АДРЕНАЛИН“

АДБГ

БЕОГРАД

22. РК „ЛОКОМОТИВА“

ЛОВР ВРШАЦ

23.

РК „ЕТНА“

ЕТБГ

БЕОГРАД

24.

РК „СТАРИ ГРАД“

СГБГ

БЕОГРАД

25.

РК „БОЈАН РАНГЕЛОВ“ БРБО БОСИЛЕВГРАД

26.

РК „СОКО-2016“

СООБ ОБРЕНОВАЦ

27.

РК „ЖАНДАРМЕРИЈА“

ЖАБГ БЕОГРАД

28.

РК „ТЕОГЕНЕС“

ТЕБГ

29.

РК „БОРАЦ“

БОЧА ЧАЧАК

30.

РК „КОЊАРНИК“

КОБГ

БЕОГРАД

31.

РК „FREEE STYLE“

ФСБГ

БЕОГРАД

32.

РК „ЗМАЈЕВИ“

ЗМПМ ПЕТ. НА МЛАВИ

КРАГУЈЕВАЦ

ОБРЕНОВАЦ

БЕОГРАД

БЕОГРАД

ЗРЕЊАНИН

БЕОГРАД

1.2. Преглед стручног рада у клубовима и РСС
У рвачким клубовима члановима РСС ангажовано је укупно 152 спортска стручњака
који раде са укупно 102 селекције: сениора, У-23, јуниора, кадета, У-15, У-13 и У-11. Сви
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спортски стручњаци присуствују семинарима који се бодују за издавање дозволе за рад у
складу са Правилником о стручном раду у РСС. До сада је издато 102 дозволе за рад које
издаје РСС.
Стручни рад са националним селекцијама организован је на следећи начин:
ГРЧКО РИМСКИ СТИЛ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Спортски директор;
Национални селектор (главни тренер) свих националних селекција ГР стила;
Тренер репрезентације и У-23 у ГР стилу;
Лични тренери сениорских репрезентативаца у ГР стилу;
Тренер јуниорске репрезентације ГР стила;
Тренер кадетске репрезентације ГР стила;
Тренер У-15 репрезентације ГР стила;
Координатор за ветеране.

СЛОБОДНИ СТИЛ:
1. Координатор за рвање слободним стилом;
2. Тренер репрезентације слободним стилом.
РВАЊЕ ЗА ЖЕНЕ:
1. Координатор рвања за жене;
2. Тренер женске рвачке репрезентације.
НЕОЛИМПИЈСКО РВАЊЕ:
1. Координатор за неолимпијске рвачке стилове;
2. Тренер репрезентације за неолимпијске рвачке стилове.
Укупно је у раду са националним селекцијама ангажовано 13 тренера, кооординатора,
селектора, као и одређени број личних тренера спортиста сениора у ГР стилу. Тренутно је
именовано 8 личних тренера сениорских репрезентативаца.
Надзор над радом стручњака у спорту како на клупском, тако и националном нивоу,
спроводи Стручна комисија РСС која броји 5 чланова. У Стручној комисији се тренутно налазе
два доктора наука, а остала три члана имају завршене факултете за спорт. Сви чланови
Стручне комисије су бивши или садашњи тренери са вишегодишњим стручним радом у
клубовима и репрезентативним селекцијама.
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1.3. Анализа постигнутих резултата националних селекција у 2016. години
Најважније такмичење у 2016. години су биле Олимпијске игре у Бразилу. Све
активности у РСС у 2016. години су биле подређене Олимпијским играма и остваривању
главног циља, а то је освајање олимпијске рвачке медаље, коју најтрофејнији олимпијски
спорт у Србији није освојио пуне 32 године.
Да би се неко квалификовао на ОИ било је неопходно да се прође 4 круга
квалификација за ОИ. Од ова четири круга квалификација у 2016. години било је одржано 3
круга квалификација. Након завршених квалификационих турнира Србија је изборила 3
норме за учешће на ОИ и то: Давор Штефанек, Виктор Немеш и Кристиан Фрис. Један од
квалификационих турнира организовао је и РСС у сарадњи са Рвачким клубом „Пролетер“ у
Зрењанину у априлу месецу 2016. године. На ОИ у Бразилу Давор Штефанек је освојио златну
медаљу и то је прво злато за Србију након 40 година (Момир Петковић – 1976. г. ОИ у
Монтреалу). Виктор Немеш је био пласиран на високом 8. месту, док је Кристиан Фрис заузео
13. место на ОИ.
Ове 2016. године је одржано и Сениорско првенство Европе у Риги (ЛАТ) где је наша
репрезентација остварила историјски успех освајањем три сребрне медаље и освојено једно
5. место. У екипној конкуренцији смо били пласирани на 7. место у конкуренцији 37
европских земаља. Овакав успех (три финала европског првенства) није забележен још од
давне 1969. године.
На првенству Европе за узраст У-23 у Бугарској, ове године, Мате Немеш је освојио
треће место и бронзану медаљу.
На првенству Медитерана у Шпанији освојено је уклупно 11 медаља. Сениори су у ГР
стилу освојили 4 медаље (3 златне и једна сребрна медаља). Јуниори су у ГР стилу освојили 5
медаља (3 златне и 2 бронзане медаље). Сениори у слободном стилу су освојили две
бронзане медаље.
На јуниорском првенству Балкана у Румунији освојено је укупно 5 медаља у
конкуренцији 12 нација (1 златна, 1 сребрна и 3 бронзане медаље).
Од званичних међународних такмичења наши рвачи су још наступили на јуниорском
првенству Европе у Румунији, као и на кадетском првенству Европе у Шведској. Остварено је
неколико пласмана међу првих 10 такмичара, али није освојена ни једна медаља на овим
такмичењима.
Због недовољно финансијских средства и великих трошкова за одлазак на првенства
света кадета и јуниора у Грузији и Француској, наше националне селекције нису наступиле на
овим такмичењима.
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1.4. Анализа постигнутих резултата националних селекција у олимпијском циклусу
2012.-2016. године

Ако се анализира протекли олимпијски циклус, који је трајао од завршетка
Олимпијских игара у Лондону августа 2012. године, до августа 2016. године када су завршене
последње Олимпијске игре у Бразилу, видљиво је да су постигнути више него изузетни
резултати у овом периоду.
Најзначајнији спортски резултати у последњем олимпијском циклусу (2012-2016. г.) су
следећи:

1. Олимпијске игре 2016. г.
2. Сениорско првенство света 2014. г.
3. Сениорско првенство света 2015. г.
4. Прве Европске олимпијске игре 2015. г.
5. Сениорско првенство Европе 2016. г.

6. Првенство Европе за мл. сениоре 2015. г.
7. Првенство Европе за мл. сениоре 2016. г.
8. Јуниорско првенство Европе 2013. г.
9. Кадетско првенство света 2013. г.
10. Кадетско првенство Европе 2013. г.

1. место
1. место
3. место
2. место
2. место
2. место
2. место
1. место
3. место
3. место
2. место
3. место
2. место

Штефанек Давор
Штефанек Давор
Штефанек Давор
Немеш Виктор
Немеш Виктор
Максимовић Александар
Штефанек Давор
Немеш Виктор
Немеш Мате
Немеш Мате
Живановић Бобан
Хорти Миклош
Живановић Бобан

Из претходног прегледа може се видети да су наши рвачи освојили укупно 13 медаља на
Олимпијским играма, светским и европским првенствима у узрасту сениора, млађих сениора,
јуниора и кадета.
Колико су значајни помаци у броју освојених медаља у овом, али и у последња три
олимпијска циклуса, од када се почело са планским радом на остварењу пројекта освајања
олимпијске медаље, најбоље говори податак да је од распада СФРЈ у 2 олимпијска циклуса:
1992-1996. и 1996-2000. освојено укупно 3 медаље (по једна сениорска, једна јуниорска и
једна кадетска медаља и то само на Европским првенствима), онда овај податак о освојених
13 медаља у само једном олимпијском циклусу говори о изузетном резултату и напретку у
резултатима које су постигли наши рвачи на великим међународним такмичењима.
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1.5. Анализа такмичења на националном нивоу 2016. године
1.5.1. Појединачна такмичења
Рвачки савез Србије, у сарадњи са регионалним рвачким савезима и рвачким
клубовима током 2016. године, организовао је следећа званична појединачна такмичења која
се налазе у календару РСС и то:
1. Првенства Србије у 7 узрасних категорија (сениори, У-23, јуниори, кадети, У-15, У-13 и
првенство ветерана у ГР стилу,
2. Првенства Србије у 5 узрасних категорија (сениори, јуниори, кадети, У-15 и У-13 у
слободном стилу,
3. Првенства Србије у 5 узрасних категорија (сениорке, јуниорке, кадеткиње, пионирке У15 и пионирке У-13 у рвању за жене,
4. Куп Србије у 6 узрасних категорија (сениори, јуниори, кадети, У-15, У-13 и У-11 у ГР
стилу (укупно 12 такмичења јер се у сваком узрасту држе два кола Купа Србије),
5. Куп Србије у 6 узрасних категорија (сениори, јуниори, кадети, У-15, У-13 и пионири у СС
стилу
6. Куп Србије у 6 узрасних категорија (сениорке, јуниорке, кадеткиње, пионирке У-15, и
пионирке У-13 у рвању за жене,
7. Првенство Србије у неолимпијским рвачким дисциплинама у рвању на песку и
греплингу.
8. Званична регионална првенства Централне Србије и Војводине у ГР стилу за узраст:
сениори, јуниори, кадети, У-15 и У-13 (укупно 10 првенстава),
9. Званична регионална првенства Централне Србије и Војводине у слободном стилу за
узраст: сениори, јуниори, кадети, У-15 и У-13 (укупно 10 првенстава),
Укупно је у овој години одржано 63 званична појединачна такмичења под
ингеренцијом РСС. Велику помоћ организаторима ових такмичења пружио је РСС који је за
сва такмичења националног нивоа обезбедио медаље, пехаре и сносио трошкове судија и
делегата.
1.5.2. Екипна такмичења
Рвачки савез Србије је у 2016.г. организовао следећа лигашка такмичења:
-

Прва рвачка лига Србије у ГР стилу (10 клубова);
Друга рвачка лига Србије у ГР стилу (8 клубова);
Трећа лига Србије у ГР стилу (6 клубова);
Прва рвачка лига у слободном стилу (8 клубова);
Прва рвачка лига у рвању за жене (6 клубова).
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Укупно је 2016. години одржано 145 лигашких мечева у градовима широм Србије, које
организују клубови учесници разних нивоа лига.

1.6. Анализа услова рада репрезентација Србије и рвачких клубова
У Републици Србији су више него скромни услови у којима наши клубови раде када су
у питању тренинг сале, како за клубове тако и за националне селекције. По овом питању
стање је изузетно лоше у Републици Србији.
Само 10 од 54 клуба има свој простор где је постављена рвачка струњача читав дан.
Сви остали клубови, а њих је велика већина – 44, нема адекватан простор за тренинг. Клубови
који имају неки простор за одржавање тренинга где је струњача стално постављена не раде у
адекватним просторима. Обично је то простор за једну струњачу 10х10 или 12х12 метара,
тако да на том простору може да тренира јако мали број рвача у исто време.
Велики проблем је што репрезентативне селекције немају одговарајући простор за
тренинг, како сениори, а ни остале репрезентативне узрасне категорије (У-23, јуниори, кадети
и пионири). За сениорску репрезентацију се некако пронађу решења и сениори одлазе на
припреме углавном у Мађарску и Бугарску у њихове тренажне центре. Међутим, за остале
селекције нема адекватног решења и све завршне припреме за значајна такмичења се
обављају у нашим клубовима у веома скромним просторима и без могућности спаринговања
са неким другим националним селекцијама, јер РСС не може да угости ни једну
репрезентацију да би се заједнички припремали за велика међународна такмичења.
Због наведених разлога једино решење у тренутној ситуацији је изградња рвачког
тренажног центра где би све наше националне селекције имале адекватан простор за рад и
где би могле да долазе и остале националне селекције на спаринговање.
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2. ЦИЉЕВИ
У вези спровођења Програма развоја рвачког спорта у Републици Србији, планирани
су за сваку годину примене Програма развоја следећи годишњи циљеви:
1. Укључивање што већег броја спортиста у тренажни процес рвачких клубова;
2. „Спорт у школе“ - отварање рвачких секција при основним школама;
3. Повећање броја спортиста на такмичењима регионалног нивоа и подизање критеријума
организације такмичења;
4. Повећање броја спортиста на такмичењима националног нивоа и подизање критеријума
организације такмичења;
5. Повећање броја спортиста у репрезентативним селекцијама;
6. Унапређење рвања слободним стилом;
7. Унапређење рвања за жене;
8. Унапређење рада и резултата сениорске селекције у ГР стилу;
9. Укључивање сениорских репрезентативаца Србије у рад клубова у функцији демонстратора;
10. Побољшање услова рада рвачких клубова по питању справа, реквизита, струњача и сала за
тренинг;
11. Изградња националног рвачког тренажног центра;
12. Унапређење стручног рада спортских стручњака;
13. Награђивање клубова на основу броја првих места на првенствима Србије;
14. Постављање функционисања канцеларије РСС на виши организациони ниво;
15. Oбезбеђивање нормалних услова за рад канцеларије РСС (повећање канцеларијског
простора);
16. Одређивање ширег списка рвача учесника у пројекту „ОИ – 2020.“;
17. Повећање броја судија националног и међународног нивоа;
18. Унапређење бриге о здрављу спортиста;
19. Строго поштовање анти допинг правила АДАС и WADA;
20. Повећани број учесника на ОИ у Токију 2020. г. у односу на претходне ОИ;
21. Освајање 1-2 медаље на ОИ у Токију 2020. г.
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3. ПРОГРАМ РАЗВОЈА РВАЧКОГ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ЗА ПЕРИОД 2017-2020. ГОДИНА
За сваку годину олимпијског циклуса 2017-2020. биће исти циљеви који ће се
реализовати у оквиру једне календарске године. На крају сваке календарске године ће бити
урађена стручна анализа остварених циљева и на основу те анализе ће се вршити корекције
планираних циљева за следећу календарску годину.

3.1. План реализације програма развоја рвачког спорта у 2017. години
Ово је најзначајнији део Програма развоја рвачког спорта у Републици Србији за
период 2017-2020. године.
У овом делу ће бити разрађене све активности које РСС планира да реализује у
сарадњи са својим чланицама и спортским стручњацима током 2017. године.

3.1.1. Укључивање што већег броја спортиста у тренажни процес рвачких клубова
У плану је да се у рвачким центрима Србије, где је изражен значајан интерес деце и
младих (пионири – кадети - јуниори), да се баве овим борилачким спортом организују
тренажни процес по јединственом плану и програму које ће прописати Стручна комисија РСС.
У плану је да то буду рвачки центри који имају значајне резултате у раду са млађим узрасним
категоријама у протеклом периоду и то:
ГР - СТИЛ
1. Суботица
2. Сомбор

РК „Спартак“ Суботица
РК „Соко“ Сомбор
РК „Раднички“ Сомбор
3. Сента
РК „Сента“ Сента
4. Кањижа
РК „Потисје“ Кањижа
5. Зрењанин
РК „Пролетер“ Зрењанин
РК „Омладинац“ Ботош
6. Нови Сад
РК „Фрушкогорац“ Сремска Каменица
7. Шабац
РК „Витез“ Шабац
8. Ваљево
РК „Младост“ Ваљево
9. Крагујевац
РК „Раднички“ Крагујевац
РК „Крагујевац“ Крагујевац
10. Петровац на Млави РК „Змајеви“ Петровац на Млави
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11. Младеновац
12. Обреновац
13. Београд

РК „Младеновац“ Младеновац
РК „Тент“ Обреновац
РК „Партизан“ Београд
РК „Раднички“ Београд
РК „Ц. Звезда“ Београд
РК „Победник“ Борча

СЛОБОДНИ СТИЛ
1. Београд

РК „Free style“ Београд

РВАЊЕ ЗА ЖЕНЕ
1. Београд

РК „Free style“ Београд

Тренажни поцес ће се одвијати 3-5 пута недељно у зависности од узрасне категорије,
као и од нивоа техничко-тактичког знања полазника.
РСС ће да координира рад свих ових школа рвања. Над радом ових спортских
стручњака, Стручна комисија ће вршити перманантну контролу како се спроводе тренажни
процеси и оцењиваће квалитет њиховог рада.

3.1.1.1. Пионирски и кадетски узраст
Један од значајних задатака ангажованих тренера са пионирским узрастом биће и рад
на препознавању талената. То ће се радити на тај начин што ће се спроводити
стандардизовано тестирање што већег броја деце узраста III до VI разреда ОШ (9-12 година).
Ово тестирање ће спроводити спортски стручњаци који раде са пионирским узрастом, по
стандардизованим тестовима које припреми Стручна комисија РСС.
Други задатак се односи на тестирање младих спортиста, ученика VII и VIII разреда (13
и 14/15 година), који буду остваривали значајне резултате на пионирским такмичењима на
националном нивоу, као и ученика средњих школа кадетског узраста старости 16-17 година.
Ово тестирање ће бити обављено у сарадњи са Заводима за спорт и медицину спорта у
Београду и Новом Саду.
За спортисте пионире који постигну најбоље спортске резултате и који покажу добре
резултате на тестирањима биће позивани на викенд припреме у току године, као и на камп
перспективних рвача током зимског и летњег распуста.
Ово је једна од најзначајнијих активности у плану за 2017. г. Прави ефекти
препознавања талената и стручни рад са овим узрастом (рођени 2008 – 2000. године) у
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наредних 8 година, треба да постижу резултате на ОИ 2024. године, али и на Олимпијским
играма младих 2018. године.
3.1.1.2. Јуниорски узраст
Ово је узраст (рођени 1999 – 1997. године) од којих се очекује да постижу запажене
резултате за 4 године на ОИ у Токију 2020. године, а још боље резултате на ОИ 2024. године
када буду имали 25-27 година. Из тог разлога, први предуслов за њихов брз и квалитетан
напредак је стручни рад у клубовима и укључивање у рад сениорске репрезентације.
Селекција ових спортиста биће извршен на основу следећих критеријума:
-

Постигнути резултати на националним такмичењима,
Постигнути резултати на међународним такмичењима,
На основу резултата тестирања моторичких способности,
На основу резултата психолошког тестирања.

Сва тестирања биће обављена у Заводима за спорт и медицину спорта у Београду и
Новом Саду.
За најперспективније рваче у овом узрасту неопходно је да се обезбеде адекватни
услови за њихов напредак: адекватни спаринг партнери, спортска опрема, реквизити,
стипендија, медицинско праћење и др.

3.1.2. „Спорт у школе“ – отварање рвачких секција при основним школама
Значајна активност у наредном периоду биће поклоњена отварању што већег броја
рвачких секција при основним школама. Овај задатак треба да реализују рвачки клубови у
градовима и општинама где раде. Неопходно је да се оствари сарадња са основним школама
и да се школама понуди стручни кадар који ће да спроводи стручни рад у рвачким секцијама
у школама. За узврат, основне школе траба да обезбеде адекватан простор за спровођење
тренинга. За све ученике основних школа не би се наплаћивала никаква чланарина и деца би
могла бесплатно да се баве рвачким спортом.
Осим тренажног процеса у општинама и градовима које имају 3 (три) и више основних
школа из којих се деца баве рвањем, како у рвачким секцијама при основним школама, тако
и они који тренирају у клубовима, за њих ће се организовати градска/општинска лига ученика
основних школа. У овом такмичењу ђаци би се такмичили за своју основну школу. Биће
организовано 6 кола лиге основнох школа. На крају такмичења биће проглашена
најуспешнија основна школа на основу постигнутих резултата у свим колима лиге. Ђаци би на
овом такмичењу наступали са ученичком књижицом и потврдом о обављеном лекарском
прегледу. Носиоц активности и организатор овог такмичења ће бити клуб којег одреди РСС.
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У првој години реализације овог пројекта организовале би се градске лиге у следећим
већим градовима Србије и то: Београд, Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Сомбор и Крагујевац
(укупно у 6 центара). У наредним годинама након анализе спроведених такмичења овај
пројекат ће се проширити и на остале градове у Србији.

3.1.3. Повећање броја спортиста на такмичењима регионалног нивоа и подизање
критеријума организације такмичења
Неопходно је да се у наредном периоду осигурају услови да буде што више учесника
на регионалним такмичењима које организују Рвачки савез Централне Србије и Рвачки савез
Војводине. Нарочито је важно да што више буде такмичара на пионирским турнирима
узраста У-11, У-13 и У-15 година, а као последица отварања већег броја школских секција у
нашим основним школама.
У склопу пројекта „Токио 2020“ рачунаће се неопходни трошкови за узрасне
категорије: јуниора, кадета и пионира У-15, за укупно 9 такмичења.
Ово су узрасне категорије од којих се очекује учешће на наредним Олимпијским
играма 2020. и 2024. г.
Регионални савези ће да стимулишу масовност на овим такмичењима. Потребно је да
регионални савези награде три екипе које изведу највећи број такмичара на свим
регионалним првенствима у млађим узрасним категоријама (јуниори, кадети и У-15).
Потребно је подићи критеријуме за организацију регионалних такмичења по питању
условности сала за одржавање такмичења као и пратеће опреме. Неопходно је значајније
присуство у медијима везано за најаву регионаних првенстава и објављивање резултата.

3.1.4. Повећање броја спортиста на такмичењима националног нивоа и подизање
критеријума организације такмичења
Неопходно је да се у наредном периоду осигурају услови како би било што више
учесника на националним такмичењима које организују РСС, првенства Србије и такмичења
за Куп Србије. Нарочито је важно да што више буде такмичара на пионирским турнирима
узраста У-11, У-13 и У-15 година, а као последица отварања већег броја школских секција у
нашим основним школама.
У прве две године спровођења стратегије потребно је да се стимулише масовност на
овим такмичењима и потребно је, на одређени начин, наградити три екипе које изведу
највећи број такмичара на сва регионална првенства у млађим узрасним категоријама
(јуниори, кадети и У-15). Након тога, у наредним годинама треба да се стимулишу они
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клубови који буду имали највише освојених првих места, односно највише медаља на свим
националним такмичењима.
Од 2017. године потребно је организовати првенство основних школа Србије у мини
рвању, као појединачно и екипно такмичење. На овом такмичењу потребно је организовати
такмичење у извођењу рвачких техника. За потребе реализације овог програма биће израђен
Правилник о мини рвању и организацији такмичења за ученике основних и средњих школа у
Републици Србији.
Неопходно је значајније присуство у медијима везано за најаву државних првенстава и
објављивање резултата. Потребно је створити услове да се државна првенства могу
преносити директно преко интернета. У 2017. г. да то буду у узрастима сениора, У-23, јуниора,
а у наредним годинама и за узраст кадета и У-15. Потребно је да резултати са државних
првенства буду доступни свим заинтересованим медијима и љубитељима рвања непосредно
по завршетку такмичења преко званичног сајта РСС.
У склопу пројекта „Токио 2020“ рачунаће се неопходни трошкови за узрасне
категорије: јуниора, кадета и пионира У-15 и то за национална првенства (укупно 9
такмичења у ГР стилу, слободном стилу и рвању за жене) и такмичења за Куп Србије (укупно 6
такмичења у ГР стилу и по 3 такмичења у слободном стилу и 3 такмичења за Куп у рвању за
жене). Свеукупно 21 такмичење.

3.1.5. Повећање броја спортиста у репрезентативним селекцијама
Појачаним радом у клубовима члановима РСС требало би у наредном периоду доћи
до значајног помака у квалитету рвача на клупском нивоу. То би се морало одразити и на
подизање квалитета наступа тих рвача на међународним такмичењима, прво на нивоу
међуклупских међународних турнира, а након тога и на побољшању резултата на званичним
међународним турнирима у календару UWW и на првенствима Балкана. Медитерана, Европе
и света.
У том циљу неопходно је да се професионализује рад са овим узрастима и одредити
тренера који ће моћи више да се бави овим узрастом. То подразумева да би именовани
тренер за млађе узрасте имао чешће посете клубовима који имају квалитетне јуниоре,
кадете и пионире, као и да се организују чешће викенд припреме.
У плану је, за време зимског и летњег распуста, организовање кампова за
најквалитетније пионире, кадете и јуниоре у трајању од 7-14 дана. Пред одлазак на првенства
Европе и света планира се организовање завршних припрема у трајању од 21 дан.
Припремиће се и програм рада за базичне припреме са клупским тренерима за све
потенцијалне репрезентативце јуниоре и кадете.
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Постигнути резултати сениора и У-23 у последњих 3-4 године су изузетни. У наредном
периоду мора се посветити већа пажња млађим узрасним категоријама (јуниорима и
кадетима), чији резултати на званичним међународним такмичењима нису пратили резултате
сениора у прошлом олимпијском циклусу.
Везано за развој квалитета млађих селекција једна од основних активности ће бити и
учешће на 5-6 међународних јуниорских и кадетских турнира, како би наши млади рвачи
стекли значајно међународно искуство. Након наступа на међународним турнирима, наши
млади рвачи ће добити неопходно искуство и већа је вероватноћа да ће се то одразити и на
освајање више медаља на званичним међународним такмичењима (првенства Европе и
света).

3.1.6. Унапређење рвања слободним стилом
У оквиру UWW равноправно су третирана сва три олимпијска стила рвања:
- Грчко-римски стил
- Слободни стил и
- Рвање за жене

Будући да у протеклом периоду РСС није био у могућности да значајно улаже у развој
слободног стила резултати које су постизавали наши рвачи на међународним такмичењима
били су више него скромни. Ту је изузетак Заур Ефендијев који је наступао за Србију у
протеклом олимпијском циклусу и који је имао низ запажених резултата.
Неопходно је да се, у наредном периоду, оспособе стручњаци који ће да раде само
слободни стил рвања и одредити клуб у Србији који ће бити носиоц квалитета слободног
стила. Овом стручњаку и клубу треба пружити максималну подршку да се обезбеде
одговорајући услови, пре свега финансијски да се испрати план и програм слободног стила у
наредном четворогодишњем и осмогодишњем циклусу. Резултати овог улагања могу да буду
видљиви тек након 5-6 година.
Клубови морају да уложе напоре да своје такмичаре који тренирају слободни стил
шаљу на пригодне турнире у иностранство како би стекли неопходно искуство пре одласка на
квалитетне турнире у слободном стилу који се налазе у календару UWW.
У циљу препознавања талената за слободни стил РСС ће преко Стручне комисије и
Координатора за слободни стил организовати тестирање перспективних рвача за слободни
стил узраста од 14 до 17 година са којима је неопходно стручно радити у наредних 8 година.
Након одржаних државних првенстава и сагледавања резултата са пригодних међународних
турнира и резултата тестираља Стручна комисија ће у јулу месецу 2017. године донети списак
перспективних рвача слободног стила у које ће се улагати у наредном периоду.
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3.1.7. Унапређење квалитета рвачица у рвању за жене
Будући да у протеклом периоду РСС није био у могућности да значајно улаже у развој
рвања за жене резултати које су постизале наше девојке на међународним такмичењима
били су више него скромни. Ту је изузетак Уна Туба, која је на основу свог талента успела да
освоји укупно 3 кадетске и јуниорске медаље, али први наступи у сениорској конкуренцији су
је обесхрабрили и није успела да постигне запажене резултате код сениорки.
Неопходно је да се у наредном периоду оспособе стручњаци који ће да раде само
слободни стил рвања и радити са женама. Потребно је да се одреди клуб у Србији који ће
бити носиоц квалитета рвања за жене. Овом стручњаку и клубу треба пружити максималну
подршку да се обезбеде адекватни услови, пре свега финансијски, да се испрати план и
програм рвања за жене у наредном четворогодишњем и осмогодишњем циклусу. Резултати
овог улагања могу да буду видљиви тек након 4-5 година. У односу на рвање ГР стила и
слободног стила овде се могу очекивати много брже резултати на међународној сцени, јер
рвање за жене још увек није толико развијено као два рвачка стила код мушкараца.
Клубови морају да уложе напоре да своје такмичарке које тренирају слободни стил
шаљу на пригодне турнире у иностранство како би стекли неопходно искуство пре одласка на
квалитетне турнире у рвању за жене који се налазе у календару UWW.
У циљу препознавања талената код жена, РСС ће преко Стручне комисије и
Координатора за рвање за жене организовати тестирање перспективних рвачица узраста од
14 до 17 година са којима се треба стручно радити у наредних 8 (осам) година. Након
одржаних државних првенстава и сагледавања резултата са пригодних међународних
турнира и на основу тестираља Стручна комисија ће у јулу месецу 2017. године одредити
списак перспективних рвачица у које ће се улагати у наредном периоду.

3.1.8. Унапређење рада и резултата сениорске селекције у ГР стилу
Главни акценат у Програму развоја стављен је на рад са млађим узрасним
категоријама, како би се плански млади рвачи довели до сениорске репрезентације и
сениорских резултата.
Рад и резултати сениора, биће посебно планирани сваке године у програму рада РСС,
као и финансијско праћење њихових активности. Из тог разлога, у овом Програму развоја није
посебно елаборирано ништа што је директно везано за њихов рад и резултате. Сваки
квалитетан рвач који на крају календарске године прерасте јуниорски узраст (21 годину), а
својим резултатима то буде заслужио, биће преузет у програм рада сениорске
репрезентације.
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Финансирање рада сениорске репрезентације је посебан сегмент у планирању и он је
највише ослоњен на редовни програм рада РСС и редовно финасирање преко МОС-а и ОКС-а
по већ устаљеној шеми.
Потпуно је јасно да се највише резултата у свакој години олимпијског циклуса на
сениорским првенствима света и Европе, као и на Медитеранским играма очекује од
сениора, као и борба за олимпијске медаље 2020. године.
Из године у годину, рвачи који ће бити одабрани за праћење у овом Програму развоја
полако ће преузимати примат у постизању резултата на највећим такмичењима, а они ће
преузети и главни терет у новом олимпијском циклусу 2021-2024. године.

3.1.9. Укључивање сениорских репрезентативаца Србије у рад клубова као демонстратори
Од великог је значаја да се наши врхунски рвачи укључе у акцију популаризације
рвања не само у својим клубовима него и шире. Неопходно је искористити тренутну медијску
пажњу која је настала након освајања олимпијског злата Давора Штефанека, али и осталих
рвача који имају освојене европске и светске медаље уназад неколико година.
Њиховим ангажовањем као демонстратора на тренинзима млађих селекција биће
двострука корист. Прва корист је да ће млади рвачи моћи да виде како то врхунски рвачи
изводе своје технике, а друга је да ће се они поистовећивати са њима и добиће значајан
мотив да још више и савесније раде у наредном периоду.

3.1.10. Побољшање услова рада рвачких клубова по питању справа, реквизита, струњача
и сала за тренинг
У Републици Србији су више него скромни услови у којима наши клубови раде, како по
питању простора за одржавање тренинга, тако и по питању спортске опреме, о чему је све
написано у уводном делу.
Немогуће је у срединама где клубови немају своју струњачу на располагању цео дан
да се направе квалитетни рвачи, будући да је јако тешко организовати рад два пута дневно
са младим и перспективним рвачима због њихових обавеза у школи.
Један од значајнијих приоритета у наредном периоду је да се у сарадњи са локалним
самоуправама, РСС и МОС у већини клубова обезбеди адекватан простор за несметани рад.
Осим адекватног простора неопходно је обезбедити и потребне реквизите и справе
(струњаче, тегове, специфичне справе за развој снаге...), као и адекватну спортску опрему
која се углавном не производи у Србији (дресови и патике).
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Немогуће је у једној години обезбедити адекватне услове за рад свим рвачким
клубовима за стварање врхунских рвача. Из тог разлога УО РСС ће на основу прикупљених
података о условима у којима раде рвачки клубови да направи план улагања у спортску
инфраструктуру. У првој години примене програма развоја помоћи ће се 5 рвачких клубова за
обезбеђивање адекватног простора за рад, 5 клубова за набавку рвачких струњача и 5
клубова за набавку спортских реквизита.

3.1.11. Изградња националног рвачког тренажног центра
Изградња националног рвачког тренажног центра је један од најзначајнијих
приоритета у овом Програму развоја рвачког спорта у наредном периоду. Било би неопходно
да се обезбеди простор да могу да се поставе минимално 4 рвачке струњаче које би биле
стално постављене и на располагању у терминима који би се планирали за сваку такмичарску
сезону. Овај простор би користили и остали борилачки спортови (џудо, бокс, теквондо,
карате...) у слободним терминима како би се постигла рентабилност у коришћењу.
Сам простор за 4 струњаче (борилишта) заузима 576 м2. Простор око струњача треба
да је још минимално 234 м2, што одговара простору рукометног терена 40х20 метара (800 м2).
Осим овог простора неопходно је да се обезбеди простор за:
-

свлачионице са тушевима и санитарним чвором;
смештај;
ресторан;
теретана;
сауна;
базен за релаксацију;
справарница;
канцеларијски простор;
паркинг простор;
и остали простори за несметано функционисање објекта.

Рвачки савез Србије има припремљено идејно решење за национални рвачки
тренажни центар. Неопходно је да се направи пројекат, одреди град и локацију као и извори
финансирања за изградњу националног рвачког тренажног центра у 2017. години.
Изградњом националног рвачког тренажног центра дугорочно би се решио проблем
простора у којем би се све наше репрезентативне селекције могле несметано припремати
заједно са осталим националним селекцијама које би биле позиване за време завршних
припрема за велика међународна рвачка такмичења.
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3.1.12. Унапређење стручног рада спортских стручњака
Један од кључних приоритета је улагање у спортске стручњаке који непосредно раде
са спортистима у рвачким клубовима. Неопходно је обезбедити средства за стручно
усавршавање младих и перспективних тренера који су спремни да се максимално посвете
раду са перспективним рвачима и са националним селекцијама.
Потребно је у овом сегменту одвојити значајна средства како за спортско усавршавање
тако и за плате за њихов стручни рад у адекватном износу.
Посебна пажња се мора обратити на начин ангажовања спортских стручњака који раде
са националним селекцијама у свим узрастима. Из тог разлога потребна је
професионализација стручног кадра који ради са репрезентаивним селекцијама. Досадашњи
стучни рад највећим делом је заснован само на 1-2 спортска стручњака (селектор и тренер
репрезентације) и на 1-2 стручњака у спорту (председника и секретара РСС).
Стручни рад у РСС у наредном периоду треба да обављају следећи спортски
стручњаци са наведеним статусом:
рб
1.
2.

Назив
Спортски директор свих националних селекција

3.

Национални селектор (главни тренер) свих националних селекција ГР
стила
Тренер репрезентације У-23 ГР стила

4.

Лични тренери сениорских репрезентативаца ГР стила

5.

Тренер јуниорско-кадетске репрезентације ГР стила

6.

Тренер пионирске репрезентације ГР стила

7.
8.

Координатор за ветеране
Координатор за рвање слободним стилом

9.

Тренер репрезентације слободним стилом

10.
11.

Координатор рвања за жене
Тренер женске рвачке репрезентације

12.
13.

Координатор за неолимпијске рвачке стилове
Тренер репрезентације за неолимпијске рвачке стилове

14.

Председник Стручне комисије РСС

Статус
Професионално
или уговор о ангажовању
спортских стручњака
Професионално
или уговор о ангажовању
спортских стручњака
Уговор о ангажовању
спортских стручњака
Уговор о ангажовању
спортских стручњака
Професионално
или уговор о ангажовању
спортских стручњака
Уговор о ангажовању
спортских стручњака
Волонтерски
Уговор о ангажовању
спортских стручњака
Уговор о ангажовању
спортских стручњака
Волонтерски
Уговор о ангажовању
спортских стручњака
Волонтерски
Уговор о ангажовању
спортских стручњака
Уговор о ангажовању
спортских стручњака

За спровођење овако обимног програма рада на националном нивоу неопходно је у
наредном периоду посветити значајну пажњу и унапређењу тренерског кадра у РСС.
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Без квалитетног тренерског кадра неће бити могуће спровести овако обимне задатке
које је поставио УО РСС пред собом у овом Програму развоја. Из тог разлога велика пажња ће
бити посвећена едукацији и усавршавању клупских и националних тренера.
У наредне четири године РСС ће помоћи оперативним тренерима да заврше своје
формално стручно усавршавање и да на основу Закона о спорту сви оперативни тренери
положе и додатно оспособљавање за рад са децом.
За све клупске тренере ће бити организовано најмање два стручна семинара годишње
у циљу њиховог стручног усавршавања и обезбеђивања услова за продужење дозволе за рад
коју издаје РСС на три године. Исто тако, сви тренери ће добијати све потребне информације
о стручним семинарима и саветовањима на којима ће моћи стручно да се усавршавају у
разним стручним подручјима (кондициона припрема, физичка припрема, психолошка
припрема, исхрана и суплементација).
Тренерима који раде са националним селекцијама биће посвећена посебна пажња у
односу на њихово перманентно усавршавање. На основу годишњег програма рада и на
основу расположивих финансијских средстава поједини национални тренери ће бити
упућивани на међународне семинаре које организује Светска рвачка федерација. Исто тако,
национални тренери ће одлазити у друге водеће рвачке земље да се стручно усавршавају и
да стичу неопходно искуство у стручном раду у другим земљама.
За потребе стручног усавршавања тренера, РСС ће обезбедити средства за израду
писаних и електронских радова из рвања, које ће припремати еминентни стручњаци из
рвања али и из других научних области које су од великог значаја за рвање.
Посебна пажња у стручном усавршавању и едукацији тренера биће посвећено
упознавању са анти-допинг прописима, како би се спречили било какви пропусти у примени
суплементације спортиста, како на клупском тако и на националном нивоу.
Све послове око усавршавања тренерског кадра спроводиће Стручна комисија и
Удружење рвачких тренера Србије преко својих органа и на основу годишњег програма рада.

3.1.13. Унапређење рада судија и судијске организације
За праћење обимнијег програма такмичења, како на националном, тако и на
међународном нивоу неопходно је у наредном периоду посветити значајну пажњу и
унапређењу судијског кадра у РСС.
У наредном периоду биће спроведене активности да се преко клубова чланова РСС
регрутује знатно већи број рвача узраста од 20 до 25 година који би требало да полажу за
рвачког судију. Неопходно је да рвачи који су још активни и немају амбиција или квалитета за
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врхунска спортска достигнућа да на време положе за рвачког судију. У почетку, судили би
само млађим узрасним категоријама, а након престанка активне каријере и у свим узрастима.
На овај начин би младе судије на време стекли неопходно искуство као судије, што би
им било од великог значаја у њиховој даљој каријери.
За потребе стручног усавршавања судија, РСС ће обезбедити средства за израду
писаних и електронских радова везаних за правила рвања, које ће припремати еминентни
судијски стручњаци из земље и иностранства.
Одмах по усвајању нових Правила рвања, РСС ће урадити превод нових правила рвања
и објавити их како као писани документ и у електронској форми. У складу са променмаа у
правилима рвања Судијска комисија и Удружење рвачких судија Србије ће организовати
судијски семнинар како би све судије биле упознате са изменама у правилима рвања и како
их примењивати у пракси.
Будући да је за напредовање у судијском звању у оквиру UWW неопходно познавање
енглеског или француског језика РСС ће помоћи младим и перспективним судијама да стекну
и одређено знање познавања енглеског или француског језика, како би могли да полажу за
међународну судијску категорију.
Од великог је значаја да РСС има судије највише међународне категорије. Из тог
разлога посветиће се значајна пажња и помоћи нашим најквалитетнијим судијама да суде на
што више великих међународних такмичења у циљу добијања неопходног искуства на
великим такмичењима и како би лакше напредовали у судијским звањима.
Све послове око усавршавања судијског кадра спроводиће Судијска комисија и
Удружење рвачких судија Србије преко својих органа и на основу годишњег програма рада.

3.1.14. Унапређење рада стручњака у спорту
Значајан проблем у функционисању спортских клубова чланова РСС, представља
недостатак квалитетних стручњака у спорту. Ту се првенствено мисли на председнике и
секретаре рвачких клубова, али и на све остале стручњаке у спорту који су неопходни за
успешан рад клубова (лекари, физиотерапеути, масери, нутриционисти, психолози,
менаџери, књиговође, административни радници...). Такође, за само функционисање РСС
неопходно је укључивање најквалитетнијих стручњака у спорту који ће бити ангажовани у
разним комисијама РСС.
За потребе стручног усавршавања стручњака у спорту РСС ће у наредном периоду
организовати разне врсте усавршавања путем семинара или издавањем одређених
публикација које ће помоћи стручњацима у спорту да могу да дају значајан допринос у раду
како клубова тако и РСС у целини.
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Нови Закон о спорту је предвидео да надлежни национални спортски савези и клубови
који се такмиче у националним спортским лигама (у нашем случају Прва рвачка лига Србије)
морају да имају запосленог или ангажованог спортског стручњака или стручњака у спорту са
положеним спортским стручним испитом. Због наведеног законског услова РСС ће у
наредном периоду помоћи свим клубовима да испуне ову законску обавезу.

3.1.15. Награђивање клубова на основу броја првих места на првенствима Србије
У циљу стимулисања клубова да раде на постизању што бољих такмичарских
резултата на националном нивоу, РСС ће из својих средстава да награди клубове који буду
имали прваке Србије у ГР стилу у следећим узрастима:
-

сениори;
У-23;
јуниори;
кадети;
У-15.

Награђивање за прваке Србије у слободном стилу и рвању за жене неће бити за
постигнуте резултате у 2017. г., већ у наредним годинама, ако буде значајног помака у
квалитетном раду у овим стиловима рвања. За 2017. г. ће бити награђен само један клуб који
буде имао највише освојених златних медаља на првенствима Србије у слободном стилу и
рвању за жене.
Одређивање износа финансијских средстава одређиваће се према вредносном
коефицијенту који се одређује за сваку узрасну категорију посебно и то:
-

сениори
У-23
јуниори
кадети
У-15

-х8
-х5
-х3
-х2
-х1

/ 8 титула
/ 8 титула
/ 8 титула
/ 10 титула
/ 10 титула

/ укупни коефицијент – 64;
/ укупни коефицијент – 40,
/ укупни коефицијент – 24;
/ укупни коефицијент – 20;
/ укупни коефицијент – 10.

Укупно ће у 2017. години у ГР стилу бити подељено 44 златних медаља, са укупно 158
индексних поена. Предлог је да вредност једног индексног поена износи 10.000 динара, а укупна маса
средстава по овој основи треба да износи 1.580.000,00 динара.
Награђивање по овом основу биће разрађено у посебном Правилнику о награђивању који ће
донети Управни одбор РСС, који ће утврдити тачну вредност индексног поена у зависности од
расположивих средстава.
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3.1.16. Постављање функционисања канцеларије РСС на виши организациони ниво
За овако обиман програм, од изузетног значаја је успешно функционисање
канцеларије РСС. Организација рада канцеларије РСС највише ће зависити од благовременог
одрађивања свих дневних, недељних и месечних послова и радних задатака, које пред
канцеларију РСС буду постављали: Председник РСС, Спортски директор РСС, Главни тренер
(Селектор), национални тренери у свим стиловима, координатори за све рвачке стилове и
Председници свих комисија и радних тела РСС.
Садашњи простор у којем је смештена канцеларија РСС је неусловна за рад. Из
наведеног разлога је неопходно обезбедити адекватан простор за успешан рад канцеларије.
Потребно је обезбедити посебну канцеларију за Генералног секретара (и Председника РСС),
једну канцеларију за остале запослене у РСС, коју ће користити и председници свих комисија
РСС, као и једну већу просторију за одржавање седница УО РСС и комисија РСС.
Свакодневна комуникација са МОС и ОКС је од великог значаја за испуњавање свих
обавеза према надлежним институцијама.
РСС располаже са значајним буџетским средствима, тако да је из тог разлога од велике
важности квалитетно спровођење јавних набавки. У овим пословима не сме да се десе
пропусти јер ће иначе све друге активности на спровођењу плана и програма бити
блокирани.
Најзначајнији послови запослених у канцеларији РСС:
-

праћење и вођење домаћег програма;
праћење и вођење свих послова око одласка на међународна такмичења;
организација припрема свих националних селекција,
послови за извршавање свих финансијских обавеза;
рад на пословима око расписивања јавних набавки;
припрема планова рада и финансијских планова према МОС и ОКС;
припрема и предаја периодичних и годишњих извештаја МОС и ОКС;
комуникација са UWW и UWW Europe;
припрема предлога и измена нормативних аката;
припрема седница Управног одбора и Скупштине РСС;
припрема материјала за објаву на званичној интернет страници РСС;
регистрација спортиста, тренера, судија, делегата, лекара;
остали послови по наголу Председника Савеза.
Запосленима у канцеларији РСС у наредном периоду највећу сарадњу треба да
остваре са: Председником Савеза, Председником Скупштине, члановима УО РСС,
националним тренерима и координаторима свих националних селекција, као и са
Председницима и члановима свих комисија и радних тела РСС.
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3.1.17. Унапређење здравственог аспекта бављења рвањем
У наредном периоду значајна пажња ће бити посвећена бризи о здрављу спортиста,
како са рвачима репрезентативцима тако и о свим рвачима у клубовима који су чланови РСС.
У потпуности ће бити испоштована законом прописана обавеза о обавезном
лекарском прегледу спортиста на сваких 6 месеци. То подразумева да ни једном спортисти
неће бити дозвољено да наступи на рвачким такмичењима уколико нема потврду да је
обавио адекватан здравствени преглед.
Нови Закон о спорту је предвидео да сви спортски стручњаци (тренери) који раде са
спортистима морају да обаве редовни лекарски преглед чије је време трајања шест месеци.
Без ове потврде о позитивном лекарском прегледу спортски стручњак не може да добије
дозволу за рад, односно ако је већ издата она ће бити повучена ако тренер не приложи
потврду о обављеном лекарском прегледу.
У циљу заштите здравља рвача, првенствено младих рвача, биће строго забрањено
велико скидање килограма за рвачка такмичења. Посебна контрола ће се вршити када су у
питању наступи за националну селекцију јуниора, кадета и пионира.
У циљу едукације тренера у оквиру стручних семинара и предавања биће обезбеђено
учешће врхунских стручњака из подручја медицине, исхране, психологије, како би тренери
били упознати са свим изазовима са којима се буду сусретали у свом раду са рвачима, а
поготово са младим рвачима.

3.1.18. Унапређење система за примену допинг правила
Значајна пажња у наредном четворогодишњем периоду биће посвећена едукацији
како тренера, тако и рвача везано за допинг. Првенствено се овде мисли на њихову
перманентну едукацију по питању коришћења недозвољених средстава, као и последицама
која та средства могу да изазову у организму спортисте.
Осим перманентне едукације РСС ће свим својим члановима доставити законску
регулативу која третира ово подручје и то:
А) Закони:
- Закон о спречавању допинга у спорту
- Закон о потврђивању међународне конвенције против допинга у спорту
- Закон о ратификацији европске конвенције против допинговања у спорту, са додатком
- Закон о спорту
Б) Правилници
- Правилник о листи забрањених допинг средстава
- Правилник о утврђивању изгледа маркице са знаком „ДОПИНГ ФРЕЕ“ и поступку за издавање
маркице
- Правилник о допинг контроли на спортским такмичењима и изван такмичења
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-

Правилник о одобравању изузетака за терапеутску употребу
Правилник о утврђивању одговорности лица које је учинило повреду антидопинг правила
Правилник о усаглашавању антидопинг правила АДАС са Светским антидопинг кодексом

3.1.19. Одређивање ширег списка рвача учесника у пројекту
Програм развоја подразумева дугорочно планирање везано за олимпијски циклус
2017-2020. године. Међутим, неопходно је водити рачуна и о могућим учесницима ОИ 2024.
године. Из тог разлога, неопходно је на почетку планског периода одредити шири списак
кандидата који ће битиу у овом пројекту. На крају прве године реализације Програма развоја
значајно ће се смањити овај шири списак и на њему ће остати мањи број рвача у узрасту
сениора, У-23, јуниора, кадета и У-15.
Главни ослонац у процесу остваривања олимпијских виза 2020. године биће на
рвачима који су рођени 1996. године и старији. Пуна зрелост у рвању се достиже око 27-ме
године живота, што је и просек освајача олимпијских медаља. Ни један квалитетан рвач се
неће отписати само на основу колико година има. Основни критеријум је постигнути резултат
на струњачи и параметри физичке припремљености који се добију стандардним и
специфичним тестовима.
Шири списак рвача који су обухваћени овим пројектом на почетку циклуса:
Рб

Презиме и име

Рвачи рођени: 1996 и старији
1. Штефанек Давор

Клуб

Година
рођења

СПСУ

1985

2.

Немеш Виктор

ПРЗР

1993

3.

Максимовић Александар

СПСУ

1987

4.

Фрис Кристиан

ПРЗР

1984

5.

Немеш Мате

ПРЗР

1993

6.

Станкић Владимир

ПАБГ

1993

7.

Живановић Бобан

ПАБГ

1996

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Павловић Немања
Нађ Тамаш
Газдаг Кристиан
Балаж Лехел
Бало Петар
Дешић Драган
Булатовић Горан
Фрањковић Дејан

НСНС
СПСУ
СПСУ
СПСУ
ПРЗР
ПАБГ
ПАБГ
СПСУ

1991
1993
1993
1988
1988
1990
1985
1987

Najbolji
xxzultati
1. ОИ 2016.
1. СП СЕН 2014.
3. СП СЕН 2015.
2. ЕИ 2015.
2. ЕП СЕН 2016.
1. ЕП МС 2015.
2. ЕП СЕН 2016.
3. ЕП СЕН 2012.
3. ЕП СЕН 2010.
3. СП СЕН 2007.
3. ЕП СЕН 2007.
3. ЕП МС 2016.
3. ЕП ЈУН 2013.
2. ЕП MC 2015.
1. У-23 СРБ 2015.
2. ЕП КАД 2013.
2. ЕП КАД 2013.
1. СЕН СРБ 2016.
1. СЕН СРБ 2016.
1. СЕН СРБ 2016.
1. СЕН СРБ 2016.
1. СЕН СРБ 2016.
1. СЕН СРБ 2015.
1. СЕН СРБ 2015.
1. СЕН СРБ 2015.
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16. Живановић Бранко
ПАБГ
17. Пењов Ервин
СПСУ
18. Бин Роланд
СПСУ
19. Штефанек Нинослав
СПСУ
20. Ивошевић Јован
НСНС
21. Балтић Божидар
ПАБГ
22. Шупица Давид
ПРЗР
23. Чикош Норберт
СПСУ
24. Чаби Валентин
ПРЗР
Рвачи рођени: 1997-1999. г. (јуниори)
1. Ерски Алекса
ПАБГ
2. Нађ Себастиан
ПОКА
3. Полгар Акош
СЕСЕ
4. Алмаши Бенце
СЕСЕ
5. Пешић Марко
ПАБГ
6. Ковач Срђан
СОСО
7. Петровић Дејан
ПОКА
8. Катона Адам
ХЕГБ
9. Пешут Ђорђе
РАКГ
10. Коломпар Себастиан
ПРЗР
11. Вамош Маћаш
СЕСЕ
12. Малетин Лука
РСС
13. Пејић Бојан
АЛСУ
14. Петрушић Борис
ПРЗР
15. Питулић Раде
ГЕМЛ
16. Пантелић Александар
ТЕОБ
Рвачи рођени: 2000-2001. г. (кадети)
1. Сукно Стефан
СОСО
2. Милић Горан
СОСО
3. Козбашић Марко
СОСО
4. Тачи Кристиан
СПСУ
5. Дедић Никола
СОСО
6. Шурањи Мартин
СЕСЕ
7. Илић Алекса
РАБГ
8. Симовић Никола
КГКГ
9. Ковачевић Бранко
РАБГ
10. Калаковић Драгољуб
БАБП
11. Фекете Атила
СЕСЕ
12. Шурањи Мартин
СЕСЕ
13. Марковић Адам
КГКГ
14. Симовић Александар
КГКГ
Рвачи рођени: 2002-2003. г. (У-15)
1. Катанић Никола
РАСО
2. Лошонц Саболч
ПОКА
3. Живковић Давор
ПАМО

1994
1994
1992
1992
1996
1995
1995
1996
1995

1. СЕН СРБ 2015.

1997
1997
1999
1998
1997
1997
1999
1997
1997
1998
1999
1999
1999
1998
1998
1998

1. СЕН СРБ 2016.

2000
2001
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2000
2001
2001
2000
2000
2001

1. КАД СРБ 2016.

2002
2002
2003

1. СП СРБ 2016.

1. У-23 СРБ 2016.
1. У-23 СРБ 2015.
1. У-23 СРБ 2015.
1. ЈУН СРБ 2016.
1. У-23 СРБ 2016.
1. ЈУН СРБ 2015.
1. ЈУН СРБ 2015.
1. ЈУН СРБ 2015.

1. У-23 СРБ 2016.
1. У-23 СРБ 2016.
1. У-23 СРБ 2016.
1. У-23 СРБ 2015.
1. ЈУН СРБ 2016.
1. ЈУН СРБ 2016.
1. ЈУН СРБ 2016.
1. ЈУН СРБ 2016.
1. ЈУН СРБ 2015.
1. КАД СРБ 2016.
1. КАД СРБ 2016.
1. КАД СРБ 2016.
1. КАД СРБ 2015.
1. КАД СРБ 2015.
1. КАД СРБ 2015.

1. КАД СРБ 2016.
1. КАД СРБ 2016.
1. КАД СРБ 2016.
1. КАД СРБ 2015.
1. КАД СРБ 2015.
1. СП СРБ 2016.
1. СП СРБ 2016.
1. СП СРБ 2015.
1. СП СРБ 2015.
1. СП СРБ 2015.
1. СП СРБ 2015.
1. СП СРБ 2015.
1. СП СРБ 2015.

1. СП СРБ 2016.
1. СП СРБ 2016.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Врабел Арон
Вуковић Марио
Лудошки Бранислав
Гајић Угљеша
Петровић Илија
Ковачевић Бранко
Фекете Ендре
Молнар Ференц
Марковић Јован
Ола Иван

ПОКА
ХЕГБ
ПРЗР
ВИША
ВИША
РАБГ
СЕСЕ
ПОКА
РАБГ
ОМЗР

2002
2002
2003
2002
2002
2002
2003
2003
2002
2002

1. СП СРБ 2016.
1. СП СРБ 2016.
1. СП СРБ 2016.
1. СП СРБ 2016.
1. СП СРБ 2016.
1. СП СРБ 2015.
1. СП СРБ 2015.
1. МП СРБ 2015.
1. МП СРБ 2015.
1. МП СРБ 2015.

Укупно 67 рвача се налази на овом ширем списку

На основу постигнутих резулта у последње три године на домаћим и међународним
такмичењима и на основу резултата тестирања извршиће се категоризација перспективних
јуниора, кадета и пионира у три групе по квалитету за два пројекта „ОИ Токио – 2020“ и ОИ –
2024“.
За развојни пројекат „ОИ Токио – 2020“ биће евидентирани рвачи рођени од 1997. до
1999. године.
За развојни пројекат „ОИ – 2024“ биће евидентирани рвачи рођени од 2000. до 2003.
године.
Рвачи сениори рођени 1996. године и старији биће обухваћени другим програмима и
пројектима и сигурно је да ће РСС преко ОКС и МОС-а водити рачуна да се њима обезбеде
услови за квалитетан рад у наредном периоду и они ће представљати и главни ослонац за ОИ
у Токију 2020. године, а већ за ОИ 2024. године главни ослонац би били рвачи из развојног
пројекта „ОИ – 2024“ рођени од 1997. до 1999. г.
Комплетан пројекат са јуниорима, кадетима и пионирима У-15 ће се у 2017. г.
реализовати кроз следеће фазе:
Фаза
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Активност
Одређивање ширег списка рвача
учесника у Програму развоја
Тестирање ширег списка рвача
рођених 1997-2003.
Предлог ужег списка рвача учесника у
Програму развоја за 2017.
Зимски камп перспективних рвача
Викенд припреме
Викенд припреме
Припреме за ЕП У-15
Наступ на ЕП У-15
Припреме за ЕП јуниора
Наступ на ЕП јуниора
Припреме за ЕП кадета

Временски период
Децембар 2016.

Институција
Стручна ком. РСС

Задужена особа

Децембар 2016.

Заводи за спорт

Заводи за спорт

Јануар 2017.

Стручна ком. РСС

Председник Стр. комисије

Јануар 2017.
Фебруар 2017.
Април 2017.
01-18.05.2017.
19-21.05.2017.
05-25.06.2017.
27.06.-02.07.2017.
02-22.07.2017.

РСС
РСС
РСС
РСС
РСС
РСС
РСС
РСС

Тренер кадетске репрез.

Председник Стр. комисије

Тренер кадетске репрез.
Тренер кадетске репрез.
Тренер репрез. У-15
Тренер репрез. У-15
Тренер јуниорске репрез.
Тренер јуниорске репрез.
Тренер кадетске репрез.
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XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

XIX
XX
XXI
ХХII
XXIII

Наступ на ЕП кадета
Камп перспективних пионира и кадета
Припреме за СП јуниора
Наступ на СП јуниора
Припреме за СП кадета
Наступ на СП кадета
Викенд припреме
Викенд припреме
Тестирање
Анализа реализације пројекта у 2017.
Предлог активности за 2018.
Предлог списка рвача учесника у
Програму развоја за 2018.г.

25-30.07.2017.
Јул 2017
17-30.07.2017.
01-06.08.2017.
14.08.-03.09.2017.
05-10.09.2017.
Септрембар
Новембар
Децембар
Децембар
Децембар
Децембар

РСС
РСС
РСС
РСС
РСС
РСС
РСС
РСС
Заводи за спорт
Стручна ком. РСС
Стручна ком. РСС
Стручна ком. РСС

Тренер кадетске репрез.
Тренер кадетске репрез.
Тренер јуниорске репрез.
Тренер јуниорске репрез.
Тренер кадетске репрез.
Тренер кадетске репрез.
Тренер кадетске репрез.
Тренер кадетске репрез.

Заводи за спорт
Председник Стр. комисије
Председник Стр. комисије
Председник Стр. комисије

4. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
Спровођење овако обимног прогама активности РСС у 2017. години и свим осталим
годинама у овом олимпијском циклусу захтева значајна финансијска средства и стабилне
изворе финансирања.
Основни извор финансирања у наредном периоду треба да буду, као и до сада,
Министарство омладине и спорта Републике Србије и Олимпијски комитет Србије. Међутим,
без једног великог спонзора биће јако тешко остварити све постављене циљеве у овом
програму развоја.
Одређени део финансијских средстава обезбедиће и РСС кроз своје активности које
буде спроводио у 2017. г. Један од најзначајнијих прихода очекује се и од успешне
организације Сениорског првенства Европе које се 2017. године одржава у Србији. Очекују се
значајни спонзорски уговори за ово такмичење и остваривање одређених финансијских
средстава по овом основу, а који ће бити усмерени у финансирање активности наведених у
програму развоја.
У финансијским показатељима нису наведена финансијска средства за редован
програм сениорске селекције и све остале редовне активности Рвачког савеза Србије који је
покривен редовним програмом финансирања од стране МОС-а и ОКС-а.
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА УЧЕСНИКА У ПРОЈЕКТУ – „ТОКИО 2020.“ ЗА 2017. ГОДИНУ

Рб

Програм

Опис трошкова

1.

Укључивање
што
већег
броја
спортиста у тренажни процес рвачких
клубова

Трошкови сале за тренинг
Справе и реквизизити
Опрема (патике и дресови)
Медијско
праћење
активности из Програма раз.

РВАЧКИ
КЛУБОВИ

РСС
1.000.000
20х50.000
2.000.000
20х100.000
480.000
12х40.000

4.000.000
20х200.000
2.000.000
20х100.000
2.000.000
20х100.000
240.000
12х20.000

Тестирање у Заводима за
спорт – 30 јуниора 2 х год.
Тестирање у Заводима за
спорт – 30 кадета 2 х год.
Тестирање у Заводима за
спорт–30 пионири/У-15 2хгод.

2.

3.

„Спорт у школе“ - отварање рвачких
секција при основним школама
Повећање
броја
спортиста
на
такмичењима регионалног нивоа и
подизање критеријума организације
такмичења

Хонорари водитеља рвачких
секција
Трошкови
такмичења

организације

4. б

Трошкови судија и делегата

Повећање
броја
спортиста
на
такмичењима националног нивоа и
подизање критеријума организације
такмичења
ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА

Трошкови
такмичења

Повећање

Трошкови
такмичења

броја

спортиста

на

540.000
18х30.000
8.100.000
15х18х30.000

Превозни трошкови

Трошкови медаља и пехара

4. а

750.000
15х50.000

648.000
18х36.000
90.000
18х5000

организације

Трошкови судија и делегата
Трошкови медаља и пехара
организације

УКУПНО
-

4,000,000

2.000.000
20х100.000
2.000.000
20х100.000
480.000
12х40.000
180.000
30х2х3.000
180.000
30х2х3.000
180.000
30х2х3.000

5,000,000

4.500.000
15х300.000

5,250,000

6,000,000
1,200,000
180,000
180,000
180,000

540,000
8,100,000
648,000
90,000

540.000
18х30.000
8.100.000
15х18х30.000

Превозни трошкови

МОС

648.000
18х36.000
90.000
18х5000

540,000
8,100,000
648,000
90,000

360.000
12х30.000

360,000
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такмичењима националног
(јун, кад, У-15). КУП СРБ

нивоа

Превозни трошкови
Трошкови судија и делегата
Трошкови медаља и пехара

5.

Повећање
броја спортиста
репрезентативним селекцијама
(јуниори, кадети, У-15 и у-13).

у

Зимски камп – 10 дана
смештај/исхрана
јун/кад/ у-15 – укупно 40 ос.
Летњи камп – 10 дана
смештај/исхрана
јун/кад/ у-15 – укупно 40 ос.
Викенд припреме – ФЕБ
смештај/исхрана - 3 дана
јун/кад/ у-15 – укупно 40 ос.
Викенд припреме – АПР
смештај/исхрана – 3 дана
јун/кад/ у-15 – укупно 40 ос.
Викенд припреме – СЕП
смештај/исхрана – 3 дана
јун/кад/ у-15 – укупно 40
Викенд припреме – НОВ
смештај/исхрана – 3 дана
јун/кад/ у-15 – укупно 40
Завршне припреме за ЕП
ЈУНИОРА – смештај/исх.
21 дан х 10 особа
Завршне припреме за СП
ЈУНИОРА– смештај/исх.
21 дан х 10 особа
Завршне припреме за ЕП
КАДЕТА – смештај/исх.
21 дан х 12 особа
Завршне припреме за СП
КАДЕТА – смештај/исх.
21 дан х 10 особа
Завршне припреме за EП
ПИОНИРА У-15 смештај/исх.
10 дана х 12 особа
Учешће на јуниорском ПЕ
Смештај/исх – 4 дана х 10 ос.
Пут х 10 особа
Учешће на јуниорском ПС
смештај – 4 дана х 10 ос.
Пут х 10 особа
Учешће на кадетском ПЕ
смештај – 4 дана х 12 ос.

5.400.000
15х12х30.000

5,400,000

432.000
12х36.000
60.000
12х5000

432,000
60,000
1.400.000
40 х10х3.500

1,400,000

1.400.000
40х10х3500

1,400,000

420.000
40х3х3.500

420,000

420.000
40х3х3.500

420,000

420.000
40х3х3.500

420,000

420.000
40х3х3.500

420,000

735.000
21х10х3500

735,000

735.000
21х10х3500

735,000

882.000
21х12х3500

882,000

882.000
21х12х3500

882,000

420.000
10х12х3500

420,000

1.200.000
4х10х15000
10х60000
1.200.000
4х10х15000
10х60000
1.320.000
4х12х15000

1,200,000
1,200,000
1,320,000
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Пут х 12 особа
Учешће на кадетском ПС
смештај – 4 дана х 12 ос.
Пут х 12 особа
Учешће на Прв. Медит.
кадети – јуниори - У-15
смештај – 4 дана х 12 ос.
Пут х 12 особа
Учешће на Прв. Evrope. У-15
смештај – 3 дана х 12 ос.
Пут х 12 особа

6.

7.

8.
9.

Унапређење рвања слободним
стилом

Унапређење рвања за жене

Унапређење рада и резултата
сениорске селекције у ГР стилу
Укључивање
сениорских

Учешће на међународним
турнирима ЈУНИОРА – 10 ос.
6 турнира (пут, смештај)
Учешће на међународним
турнирима КАДЕТА – 12 особа
5 турниа (пут, смештај)
Учешће на међународним
турнирима ПИОНИРА У-15 -12
особа / 3 турнира (пут, смеш)
Спортска
опрема
за
ЈУНИОРСКУ репрезнтацију
10 комплета
Спортска
опрема
за
КАДЕТСКУ репрезнтацију
12 комплета
Спортска
опрема
за
ПИОНИРСКУ репрезнтацију
10 комплета
Припреме и кампови
Такмичења

12х60000
1.320.000
4х12х15000
12х60000
1.320.000
4х12х15000
12х60000

1,320,000

348.000
3х12х3000
12х20000
1.800.000
6х300.000

348,000
1,800,000

1.500.000
5х360.000

1,500,000

1.080.000
3х360.000

1,080,000

400.000
10Х40.000

400,000

360.000
12Х30.000

360,000

300.000
12Х25.000

300,000

1.000.000

1,000,000
1,000,000
400.000
200.000
500,000
1,000,000
1,000,000
400,000
200.000
500.000
-

1.000.000

Кампови

400.000

Викенд припреме

200.000

Опрема

500.000

Припреме и кампови

1.000.000

Такмичења

1.000.000

Кампови

400.000

Викенд припреме

200.000

Опрема

500.000

Финасирање
на
основу
годишњег програма рада РСС
Хонорари
за
репрезентативаца

1,320,000

х

16
10

-

-

960.000
16х10х6.000

4.800.000
16х10х30.000

5,760,000
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10.

11.

12.

репрезентативаца Србије у рад
клубова као демонстратори
Побољшање услова рада рвачких
клубова по питању справа, реквизита,
струњача и сала за тренинг

Изградња
националног
тренажног центра

рвачког

Унапређење стручног рада спортских
стручњака

месеци

Помоћ у санацији спортских
сала за рвање
5 сала
Набавка рвачких струњача
5 рвачких струњача
Набавка реквизита (тегови.
лутке за бацање...)
5 комплета
Израда
пројектне
документације за тренажни
центар
Радови на изградњи рвачког
тренажног центра
Спортски
директор
свих
националних селекција
- Професионални аганжман
или уговор о делу
Национални селектор (главни
тренер) свих националних
селекција ГР стила
- Професионални аганжман
или уговор о делу
Тренер У-23 репрезентације
ГР стила
- уговор о делу
Лични тренери сен. репрез.
ГР стила /8 тренера х8 месеци
- уговор о делу
Тренер
јуниорско-кадетске
репрезентације ГР стила
- Професионални аганжман
или уговор о делу
Тренер
пионирске
репрезентације ГР стила
- уговор о делу по акцијама
Координатор за ветеране
- волонтерски
Координатор
за
рвање
слободним стилом
- волонтерски
Тренер
репрезентације
слободним стилом
- уговор о делу по акцијама
Координатор рвања за жене
- волонтерски

(порези и
доприноси)
500.000
5х100.000

(нето)
1.000.000
5х200.000

2.000.000
5х400.000

3,500,000
3,000,000

500.000
5х100.000

3.000.000
5х600.000
500.000
5х100.000

?

?

?

?

?

?

?

?

576.000
12х48.000
(порези и доп)

960.000
12х80.000
(нето)

1,536,000

576.000
12х48.000
(порези и доп)

960.000
12х80.000
(нето)

1,536,000

144.000
6х6х20.000
(порези и доп)
384.000
8х8х6.000
(порези и доп)
288.000
12х24.000
(порези и доп)

720.000
6х6х20.000
(нето)
1.920.000
8х8х30.000
(нето)
480.000
12х40.000
(нето)

864,000

20.000
(порези и доп)

100.000
(нето)

120,000

1,000,000

2.304,000
768,000

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000
(порези и доп)

200.000
(нето)

240.000

-

-

-
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13

14

15.
16.

Унапређење рада судија и судијске
организације

Унапређење рада стручњака у спорту

Награђивање клубова на основу броја
првих места на првенствима Србије
Постављање
функционисања
канцеларије
РСС
на
виши
организациони ниво

Тренер
женске
рвачке
репрезентације
- уговор о делу по акцијама
Координатор
за
неолимпијске рвачке стилове
- волонтерски
Тренер репрезентације за
неолимпијске рвачке стилов
- уговор о делу по акцијама

40.000
(порези и доп)

Председник
комисије РСС

Стручне

Трошкови
додатног
оспособљавања оперативних
тренера
Трошакови
организације
тренерских семинара (2)
Трошкови издавања стручних
радова, књига и видео
издања из рвања
Трошкови
усавршавање
знања
енглеског
и
француског језика рвачких
судија
Трошкови
организацијае
стручних
семинара
и
предавања за рвачке судије
Трошкови
ппревода
и
издавања нових Правила
рвања
Трошкови орган. стручних
семинара и предавања за
стручњаке у спорту
Трошкови полагања спортск.
стручног испита
Наградни фонд

Генерални секретар
(20% више средстава због
повећаног обима посла)
Основица 60.000 дин
Технички секретар за домаћи
програм и координација рада
комисија / (+20%)
Основица 40.000 дин
Технички
секретар
за
међународни програм и јавне
набавке / (+20%)

200.000
(нето)

240.000

-

-

40.000
(порези и доп)

200.000
(нето)

240.000

40.000
(порези и доп)
100.000

240.000

200.000

200.000
(нето)
100.000

100.000

100.000

100.000

300.000

150.000

400.000

-

-

250.000
200.000

400.000

200.000

50.000

50.000

100.000

200.000

100,000

300.000

50.000

150.000

50.000

50.000
200.000

200.000

1.500.00

1,500,000

86.400
(порези и доп

144.000
12х12.000
(нето)

230,400

57.600
(порези и доп

96.000
12х8.000
(нето)

153,600

57.600
(порези и доп

96.000
12х8.000

153,600
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17.

Унапређење
здравственог
бављења рвањем

аспекта

Основица 40.000 дин
Спровођење редовних и
посебних лекарских прегледа
кадета и јуниора учесника у
пројекту и тренера

Израда Правилника о
здравственој заштити
спортиста

18

19.

Унапређење система за примену допинг
правила

Одређивање ширег списка
учесника у пројекту

рвача

(нето)
50.000

200.000

150.000

50.000

50.000

Трошкови организације
стручних семинара и
предавања за спортисте, сп.
стручњаке и стр. у спорту
Трошкови организација
стручних семинара и
предавања за спортисте, сп.
стручњаке и струч. у спорту о
допингу и законској регул.
Трошкови штампања и
достављања свих законских
прописа из подручја допинга
свим клубовима

50.000

50.000

50.000

50.000

100.000

50.000

150.000

100.000

100.000

-

-

-

-

-

УКУПНПО =

34,009,600

34,330,000

31,176,000

99,515,600
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5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВИМА ПО ОСТАЛИМ ГОДИНАМА
У првом делу Програма развоја разрађени су сви елементи за прву годину
спровођења активности (2017. г.). За све остале године у олимпијском циклусу 2017-2020.
године биће у децембру месецу текуће године направљени разрађени годишњи програми
развоја за наредну годину.

5.1. План реализације постављених циљева 2018. године
У децембру месецу 2017. године Стручна комисија РСС ће извршити анализу
остваривања постављених циљева за 2017. годину и на основу те анализе урадити конкретан
План активности за 2018. годину.
Посебно ће се обратити пажња на праћење постигнутих резултата спортиста који се
налазе на списку учесника у овом пројекту. Рвачи који не буду задовољили постављене
критеријуме биће скинути са ове листе, а на њу ће доћи рвачи који то својим радом и на
основу резултата тестирања буду заслужили.

5.2. План реализације постављених циљева 2019. године
У децембру месецу 2018. године Стручна комисија РСС ће извршити анализу
остваривања постављених циљева за 2018. годину и на основу те анализе урадити конкретан
План активности за 2019. годину.
Посебно ће се обратити пажња на праћење постигнутих резултата спортиста који се
налазе на списку учесника у овом пројекту. Рвачи који не буду могли да задовоље
постављене критеријуме биће скинути са ове листе, а на њу ће доћи рвачи који то својим
радом и на основу резултата тестирања буду заслужили.
Највећа активност ће бити везана за обезбеђивање услова да се освоје што више
олимпијских норми на првом кругу квалификација за Олимпијске игре 2020. године у Токију.

5.3. План реализације постављених циљева 2020. године
У децембру месецу 2019. године Стручна комисија РСС ће извршити анализу
остваривања постављених циљева за 2019. годину, и на основу те анализе направити
конкретан План активности за 2020. годину.
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Посебно ће се обратити пажња на праћење постигнутих резултата спортиста који се
налазе на списку учесника у овом пројекту. Рвачи који не буду задовољили постављене
критеријуме биће скинути са ове листе, а на њу ће доћи рвачи који то својим радом и на
основу резултата тестирања буду заслужили.
Највећа активност ће бити везана за обезбеђивање услова да се освоји што више
олимпијских норми на квалификационим турнирима за Олимпијске игре 2020. године у
Токију. На основу постигнутих резултата са квалификационих турнира у току 2020. године ће
се модификовати и годишњи план рада за 2020. годину.

6. ПРОГРАМ РАЗВОЈА РВАЧКОГ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ЗА ПЕРИОД 2021-2024. ГОДИНА

У периоду септембар-децембар 2020. године ће се извршити комплетна анализа
испуњења постављених циљева из сваке године олимпијског циклуса 2017-2020. године. На
основу ове анализе правиће се нови Програм развоја за нови олимпијски циклус 2021-2024.
године.
За развојни пројекат „ОИ – 2024“ биће евидентирани рвачи рођени од 2000. до 2003.
године који би требали да прођу комплетан процес припрема у периоду 2017-2020. године .
Ови рвачи би требали бити главни ослонац за укључивање у борбу за остваривање
олимпијских норми 2024. године.

в.д. Генерални секратар:

Милан Јелић

Председник РСС:
с.р. Жељко Трајковић, проф
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7. АКЦИОНИ ПЛАН НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА РВАЧКОГ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2017. Г.
3.1. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА РВАЧКОГ СПОРТА У 2017. ГОДИНИ
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.1. Укључивање што већег броја спортиста у тренажни процес рвачких клубова
Посебан циљ 3.1.1.1. Побољшање материјално-техничких услова за тренажни процес у рвачким клубовима
Мера 3.1.1.1.1. Опремање клубова справама, реквизитима и рвачким борилиштима (струњачама)
Активност 3.1.1.1.1.1 Израда анализe
стања опремљености спортских објеката
(справа и реквизита) у којима тренирају
рвачки клубови
Активност 3.1.1.1.1.2. Израда плана
опремања рвачких сала са справама и
реквизитима

Активност 3.1.1.1.1.3. Набавка справа и
реквизита за опремања рвачких сала

Активност 3.1.1.1.1.4. Израда анализe
стања рвачких борилишта (струњача) на
којима тренирају рвачки клубови, посебно
такмичарска борилишта и посебно
тренажна борилишта
Активност 3.1.1.1.1.5. Израда плана
опремања рвачких сала са рвачким
борилиштима (струњачама), посебно
такмичарска борилишта и посебно
тренажна борилишта

Урађена анализа
стања справа и
реквизита

Извештај о
анализи

Заинтересованост
рвачких субјеката

РК, РСВ, РСЦС, РСС Не требају средства

Јануар, 2017.

Израђен план за
опремање
спортских
објеката
реквизитима и
справама
Број недостајућих
справа и
реквизита из
анализе
Урађена анализа
стања по питању
тренажних и
такмичарских
борилишта
Израђен план за
опремање
тренажним и
такмичарским
борилиштима

План опремања

Заинтересованост
рвачких субјеката,

РК, РСВ, РСЦС, РСС Не требају средства

Фебруар, 2017.

Извештај о
анализи и план
опремања

Заинтересованост РК, РК, РСВ, РСЦС, РСС, Предвиђена средства Март – децембар
РСВ, РСЦС, РСС, ЈЛС, ЈЛС, МОС, ОКС.
у финансијском плану 2017.
МОС, ОКС

Извештај анализе

Заинтересованост
рвачких клубова

РК, РСВ, РСЦС, РСС Не требају средства

Јануар, 2017.

Извештај

Довољан број
валидних података

РК, РСВ, РСЦС, РСС Не требају средства

Фебруар, 2017.
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Активност 3.1.1.1.1.6. Набавка рвачких
борилишта (струњача) за такмичења и
тренинг

ПОКАЗАТЕЉИ

Број недостајућих
борилишта
(струњача) за
такмичење и
тренинг из
анализе

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Извештај о
анализи и план
набавке
борилишта

ПРЕТПОСТАВКЕ

Заинтересованост
рвачких субјеката,
ЈЛС, МОС, ОКС

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РК, РСВ, РСЦС, РСС, Предвиђена средства Март – децембар
ЈЛС,ПССО, МОС, у финансијском плану 2017.
ОКС.

Пoсебан циљ 3.1.1.2. Активност на промоцији и пропаганди рвачког спорта у медијима
Мера 3.1.1.2.1. Укључивање што више писаних и електронских медија и спортских новинара (од националног до локалног нивоа) у медијски пул РСС
и објављивање што више информација о рвању
Активност 3.1.1.2.1.1. Израда плана рада за Усвојени План
2017. г. Комисије за маркетинг и
рада Комисије за
пропаганду РСС
маркетинг и
пропаганду РСС
Активност 3.1.1.2.1.2. Именовање лица за
Број изабраних
контакт са медијима у свим рвачким
лица у клубовима
субјектима од локалног до националног
и савезима
нивао
Активност 7.1.1.1.1.3. Стварање базе
Број
података о писаним и електронским
евидентираних
медијима укључених у медијски пул РСС на писаних и
локалном и националном нивоу
електронских
медија у бази
података РСС
Активност 7.1.1.1.1.4. Праћење медија о
Број текстова и
промоцији рвања
емисија о рвању и
рвачима од
националног до
локалног нивоа
Активност 7.1.1.1.1.5. Перманентно
Број информација
давање информација о терминима и месту о одржавању
одржавања тренинга у рвачким клубовима тренинга у
рвачким
клубовима
Активност 7.1.1.1.1.6. Објављивање
Број информација
информација о рвачким такмичењима у
о одржавању
медијима (конференција за штампу,
рвачких
најаве...) званичних рвачких такмичења у
такмичењима у
календару РСС
медијима

Књига одлука
Управног одбора
РСС
База података о
именованим
лицима за контакт
са медијима
База података
Комисије за
маркетинг и
пропаганду РСС

Активни рад чланова
Комисије за
маркетинг и
пропаганду РСС
Заинтересованост
изабраних лица за
контакт са медијима

Комисија за
Не требају средства
маркетинг и
пропаганду РСС,
УО РСС
РСС, РСВ, РСЦС, РК. Не требају средства

Јануар, 2017.

Довољан број
заинтересованости
медијских кућа и
новинара

РСС, РСВ, РСЦС, РК. Не требају средства

Фебруар, 2017.

Јануар, 2017.

Чланци и емисије
у медијима

Заинтересованост
РСС, РСВ, РСЦС, РК. Предвиђена средства Март – децембар
одговорних лица за
у финансијском плану 2017.
контакт са медијима,
РСС, РСВ, РСЦС, РК.

База података
Комисије за
маркетинг и
пропаганду РСС

Агилност лица за
РСС, РСВ, РСЦС, РК. Не требају средства
контакт са медијима
у рвачким
клубовима.

База података
Комисије за
маркетинг и
пропаганду РСС

Агилност лица за
РСС, РСВ, РСЦС, РК. Предвиђена средства Јануар –
контакт са медијима
у финансијском плану децембар 2017.
у рвачким клубовима
и савезима

Јануар –
децембар 2017.
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Активност 7.1.1.1.1.7. Именовање лица у
РСС за промоцију рвања преко друштвених
мрежа и перманентно објављивање свих
значајних информација

ПОКАЗАТЕЉИ

Број објављених
информација на
друштвеним
мрежама

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Одлука УО РСС

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Заштвинтересованост УО РСС
лица за промоцију
рвања преко
друштвених мрежа

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Не требају средства

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Јануар –
децембар 2017.

Пoсебан циљ 3.1.1.3. Повећан број спортиста у рвачким клубовима
Мера 3.1.1.3.1. Укључивање што већег броја спортистау тренажни процес на основу побољшања услова у рвачким клубовима и већим медијским
праћењем свих рвачких активности
Активност 3.1.1.3.1.1. Квалитетан стручнопедагошки рад на тренинзима у рвачким
клубовима

Број рвача на
тренинзима
клубова

Књига чланова
рвачких клубова

Квалитетан стручно – РК, УО РСС, МОС
педагошки рад
допринеће већем
броју спортиста на
тренингу

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

Пoсебан циљ 3.1.1.4. Тестирање перспективних спортиста
Мера 3.1.1.4.1. Тестирање рвача који су препознати у Програму развоја рвања у циљу свеобухватне процене оправданости улагања у наредном
периоду у укључене рваче у пројекат
Активност 3.1.1.4.1.1. Инцијално
тестирање рвача препознатих у Пројекту
развоја рвања

Број тестираних
рвача

Подаци Завода за
спорт

Квалитетна
организација
тестирања

Активност 3.1.1.4.1.2. Транзитно
тестирање рвача препознатих у Пројекту
развоја рвања

Број тестираних
рвача

Подаци Завода за
спорт

Квалитетна
организација
тестирања

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

Републички и
покрајински
заводи за спорт и
медицину спорта
Републички и
покрајински
заводи за спорт и
медицину спорта

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Предвиђена средства Јануар - фебруар
у финансијском плану 2017.

Предвиђена средства Мај - јун
у финансијском плану 2017.

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.2. „Спорт у школе“ - отварање рвачких секција при основним школама
Посебан циљ 3.1.2.1. Повећано интересовање ученика основних школа за укључивање у рвачке секције при основним школама
Мера 3.1.2.1.1. Промоција рвања у основним школама (демонстрација рвачких техника, подела флајера о рвању и др,)
Активност 3.1.2.1.1.1. Израда плана
презентације рвања у основним школама
које гравитирају рвачким клубовима

Урађен план
презентација

Извештаји органа
управљања
клубова о
спроведеним
активностима

Заинтересованост
РК, РСВ, РСЦС, РСС Не требају средства
рвачких субјеката за
израду плана у
основним школама

Јануар, 2017.
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Активност 3.1.2.1.1.2. Прентација рвања у
основним школам уз учешће свих рвача
укључени у Програм развоја рвања

ПОКАЗАТЕЉИ

Број одржаних
презентација

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Извештаји органа
управљања
клубова о
спроведеним
активностима

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Заинтересованост
РК, РСВ, РСЦС, РСС Не требају средства
рвачких субјеката за
презентације у
основним школама

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Фебруар, 2017.

Пoсебан циљ 3.1.2.2. Организовани систем такмичења за ученике основних школа
Мера 3.1.2.2.1. Израда пропозиција такмичења за ученике основних школа у мини рвању
Активност 3.1.2.2.1.1. Организација
општинских / градских првенстава
Активност 3.1.2.2.1.2. Организација
првенства основних школа Србије у мини
рвању

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Израђене
пропозиције
такмичења
Израђене
пропозиције
такмичења

ПОКАЗАТЕЉИ

Билтени са
такмичења
Билтени са
такмичења

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Активни рад свих РК
на организацији
такмичења
Активни рад свих РК
и РСС на
организацији
такмичења

ПРЕТПОСТАВКЕ

Органи
управљања РК

Предвиђена средства Март - децембар,
у финансијском плану 2017.

РК, РСВ, РСЦС, РСС, Предвиђена средства Март - децембар,
МОС
у финансијском плану 2017.

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.3. Повећање броја спортиста на такмичењима регионалног нивоа и подизање критеријума организације такмичења
Посебан циљ 3.1.3.1. Повећање броја спортиста на такмичењима регионалног нивоа
Мера 3.1.3.1.1. Доношење стимулативних мера за учешће већег броја такмичара у млађим узрасним категоријама
Активност 3.1.3.1.1.1. Награђивање три
екипе које на регионална првенства у
узрастима јуниора, кадета и У-15, изведу
највећи број такмичара

Број такмичара у
узрастима
јуниора, кадета и
пионира У-15

Званични билтени
са регионалних
такмичења

Заинтересованост РК РК, РСВ, РСЦС, РСС Предвиђена средства мај, 2017.
да изведу што више
у финансијском плану
такмичара на
регионална прв.

Посебан циљ 3.1.3.1. Подизање нивоа квалитета организације регионалних првенстава по питању услова и материјалних средстава
Мера 3.1.3.1.1. Побољшање условности објеката и материјалних средстава за регионална првенства и дорада нормативних аката
Активност 3.1.3.1.1.1. Рад на доради
Такмичарског правилника по питању
постављених критеријума за спортске сале
и спортске реквизите

Усвојене измене и
допуне
Такмичарског
правилника

Одлука УО РСС

Активност 3.1.3.1.1.2. Организација
регионалних првенства за све узрасне
категорије

Календари
такмичења
регионалних
савеза

Одлуке органа
управљања
регионалних
савеза

Ангажовање
Такмичарске
комисије РСС на
измени
Такмичарског прав.
Успешна
организација
регионалних
такмичења

РК, РСВ, РСЦС, РСС Не требају средства

Јануар, 2017.

РК, РСВ, РСЦС, РСС Предвиђена средства Март-април 2017
у финансијском плану

43

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.4. Повећање броја спортиста на такмичењима националног нивоа и подизање критеријума организације такмичења
Посебан циљ 3.1.3.1. Доношење стимулативних мера за повећање броја спортиста на такмичењима националног нивоа и подизање критеријума
организације такмичења (државна првенства и такмичења за Куп Србије)
Мера 3.1.4.1.1. Доношење стимулативних мера за учешће већег броја такмичара у млађим узрасним категоријама
Активност 3.1.4.1.1.1. Награђивање екипа
које на националним првенствима у свим
узрасним категоријама имају освајаче
златних медаља

Број освајача
златних медаља

Званични билтени
са националних
првенстава

Заинтересованост РК РК, РСВ, РСЦС, РСС Предвиђена средства јун, 2017.
да постижу вхунски
у финансијском плану
резултат на
националном прв.

Посебан циљ 3.1.4.1. Постављање већих критеријума организаторима националних првенстава по питању услова и материјалних средстава

Мера 3.1.4.1.1. Побољшање условности објеката и материјалних средстава за национална првенстава и дорада нормативних аката
Активност 3.1.4.1.1.2. Рад на доради
Такмичарског правилника по питању
постављених критеријума за спортске сале
и спортске реквизите

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Усвојене измене и
допуне
Такмичарског
правилника

ПОКАЗАТЕЉИ

Одлука УО РСС

Ангажовање
Такмичарске
комисије РСС на
измени
Такмичарског прав.

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ТК РСС, УО РСС

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Не требају средства

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Јануар, 2017.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.5. Повећање броја спортиста у репрезентативним селекцијама
Посебан циљ 3.1.5.1.Појачани тренажни рад са перспективним младим рвачима
Мера 3.1.5.1.1. Организација викенд припрема и кампова
Активност 3.1.5.1.1.1. Организација викенд
припреме за узрасте јуниора, кадета и
пионира У-15. Укупно у 4 термина

Усвојен план
организације
викенд припрема

Одлука УО РСС

Израђен план
РК, РСС, МОС
викенд припрема од
стране Стручне
комисија РСС

Предвиђена средства Фебруар у финансијском плану септембар, 2017.

Активност 3.1.5.1.1.2. Организација
кампова за узрасте јуниора, кадета и У-15
за време зимског и летњег школског
распуста

Усвојен план
организације
зимског и летњег
кампа

Одлука УО РСС

Израђен план рада
на камповима од
стране Стручне
комисија РСС

Предвиђена средства Јануар и јул,
у финансијском плану 2017.

РК, РСС, МОС

Посебан циљ 3.1.5.2. Повећани број учешћа на међународним турнирима
Мера 3.1.5.2.1. Осигурање услова за одлазак на међународне турнире
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Активност 3.1.5.2.1.1. Учешће на 5-6
међународних турнира за јуниоре и кадете
у циљу припреме за наступ на светским и
европским првенствима јуниора и кадета
Активност 3.1.5.2.1.2. Учешће јуниора,
кадета и У-15 на званичним првенствима
света, Европе, Медитерана и Балкана

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

Усвојен план
наступа на
међународним
турнирима
Усвојен план
наступа на
званичним међ.
првенствима

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Одлука УО РСС

Календар РСС и
UWW, Одлука УО
РСС

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

Израђен план
наступа на
међународним
турнирима у 2017.
Израђен план
наступа на
званичним међ.
првенствима

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

УО РСС

Предвиђена средства Фебруар у финансијском плану новембар, 2017.

УО РСС

Предвиђена средства Фебруар у финансијском плану децембар, 2017.

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.5. Унапређење квалитета рвача у слободном стилу
Посебан циљ 3.1.5.1. Појачани тренажни рад са перспективним младим рвачима
Мера 3.1.5.1.1. Организација викенд припрема и кампова
Активност 3.1.5.1.1.1. Организација викенд Усвојен план
припреме за узрасте јуниора, кадета и У-15. организације
Укупно у 4 термина
викенд припрема

Одлуке УО РСС

Израђен план
СК РСС
викенд припрема од
стране Стручне
комисија РСС

Предвиђена средства Фебруар у финансијском плану септембар, 2017.

Активност 3.1.5.1.1.2. Организација
кампова за узрасте јуниора, кадета и У-15
за време зимског и летњег школског
распуста

Одлуке УО РСС

Израђен план рада
на камповима од
стране Стручне
комисија РСС

СК РСС

Предвиђена средства Јануар и јул,
у финансијском плану 2017.

Израђен план
наступа на
међународним
турнирима у 2017.

СК РСС,
Предвиђена средства Фебруар Национални
у финансијском плану новембар, 2017.
селектор, тренери
јуниора и кадета

Усвојен план
организације
зимског и летњег
кампа

Посебан циљ 3.1.5.2. Повећани број учешћа на међународним турнирима
Мера 3.1.5.2.1. Осигурање услова за одлазак на међународне турнире
Активност 3.1.5.2.1.1. Учешће на 5-6
међународних турнира за јуниоре и кадете
у циљу припреме за наступ на светским и
европским првенствима јуниора и кадета

Усвојене измене и
допуне
Такмичарског
правилника

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

Одлуке УО РСС

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.6. Унапређење рвања слободним стилом
Посебан циљ 3.1.6.1. Проширење базе клубова који тренирају слободни стил и броја учесника на државним првенствима
Мера 3.1.6.1.1. Одређивање рвачких клубова у којима је приоритет рада слободни стил
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

Активност 3.1.6.1.1.1. Обављање тренажног Број клубова у
процеса у рвчким клубовима којима је
којима је
приоритет слободни стил рвања
приоритет
слободни стил

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Одлука УО РСС

Активност 3.1.6.1.1.2. Организација
пригодних рвачких турнира у слободном
стилу рвања

Број клубова који УО РСС
организују
пригодне турнире
у слободном стилу

Активност 3.1.6.1.1.3. Учешће што већег
броја рвача на међународним турнирима у
слободном стилу у организацији РК, на
турнирима који нису у календару UWW.

Број клубова и
такмичара
учесника на
међународним
турнирима у
слободном стилу
Број клубова и
такмичара
учесника на
државним
првенствима у
слободном стилу

Активност 3.1.6.1.1.4. Учешће што већег
броја рвача на првенствима Србије у
слободном стилу

Билтени
такмичења

ПРЕТПОСТАВКЕ

Зинтересованост
рвачких клубова за
овај стил рвања

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

РК, УО РСС

Израђен годишњи
РК, РСС
план организције
пригодих
међународ. турнира
у слободном стилу
Одобрен наступ
РК, РСС
клубовима за наступ
на међународним
турнирима у
иностранству

Билтени државних Усвојен национални РК, РСС
првенстава
календар такмичења
слободног стила за
2017.

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Предвиђена средства Јануар у финансијском плану децембар 2017.

Предвиђена средства Фебруар у финансијском плану децембар 2017.

Предвиђена средства Фебруар у финансијском плану децембар 2017.

Предвиђена средства Мај и јун, 2017.
у финансијском плану

Посебан циљ 3.1.6.2.Стручно оспособљавање и усавршавање тренера слободног стила
Мера 3.1.6.2.1. Обезбеђивање услова за стручно оспособљавање и усавршавање тренера слободног стила
Активност 3.1.65.1.1.1. Школовање и
усавршавање спортских стручњака
(тренера) за слободни стил рвања

Усвојен план
стручног
оспособљавања и
усавршавања
спортских
стручњака за
слободни стил

Одлука УО РСС

Израђен план
УО РСС
стручног
оспособљавања и
усавршавања
спортских стручњака
за слободни стил

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

Посебан циљ 3.1.6.3. Препознавање талената за слободни стил
Мера 3.1.6.3.1. Обезбеђивање услова за напредак перспективних рвача слободног стила
Активност 3.1.6.3.1.1. Тестирање
перспективних рвача слободног стила

Број тестираних
рвача

Подаци Завода за
спорт

Квалитетна
организација
тестирања

Републички и
Предвиђена средства Фебруар 2017
покрајински
у финансијском плану
заводи за спорт и
медицину спорта
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Активност 3.1.6.3.1.2. Одређивање списка
перспективних рвача слободног стила
узраста 14-17 година

ПОКАЗАТЕЉИ

Утврђен списак
перспективнох
рвача слободног
стила

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Одлука УО РС

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

Направљен списак
СК РСС, УО РСС
перспективних рвача
слободног стила

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Не требају средства

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Јун 2017
Након државних
првенства

Посебан циљ 3.1.6.3. Додатни рад са перспективним рвачима слободног стила
Мера 3.1.6.3.1. Организација кампова и викенд припрема за перспективне рваче слободног стила
Активност 3.1.6.3.1.1. Организација викенд Усвојен план
припрема за рваче слободног стила узраста организације
од 14 до 17 година (2 пута)
викенд припрема

УО РСС

Активност 3.1.6.3.1.2. Организација
кампова за рваче слободног стила узраста
од 14 до 17 година, за време зимског и
летњег школског распуста

УО РСС

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Усвојен план
организације
зимског и летњег
кампа

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Израђен план
РК, РСС
викенд припрема од
стране Стручне
комисија РСС
Израђен план рада РК, РСС
на камповима од
стране Стручне
комисија РСС

ПРЕТПОСТАВКЕ

Предвиђена средства Фебруар у финансијском плану септембар, 2017.

Предвиђена средства Јануар и јул,
у финансијском плану 2017.

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.7. Унапређење рвања за жене
Посебан циљ 3.1.7.1. Проширење базе клубова у којима тренирају жене и броја учесника на државним првенствима
Мера 3.1.7.1.1. Одређивање рвачких клубова у којима ће приоритет бити рад са женама
Активност 3.1.6.1.1.1. Спровођење
тренажног процеса у рвчким клубовима
којима је приоритет рад са женама у свим
узрасним категоријама

Број клубова у
којима је
приоритет рад са
женама

Одлука УО РСС

Зинтересованост
рвачких клубова за
рад са женама

Активност 3.1.7.1.1.2. Организација
пригодних рвачких турнира у рвању за
жене

Број клубова који
организују
пригодне турнире
за жене

УО РСС

Израђен годишњи
РК, РСС
план организције
пригодних
међународ. турнира
у рвању за жене
Одобрен наступ
РК, РСС
клубовима на
међународним
турнирима у
иностранству

Активност 3.1.7.1.1.3. Учешће што већег
Број клубова и
броја рвачица на међународним турнирима такмичара
у организацији РК
учесника на
међународним
турнорима у
рвању за жене

Билтени
такмичења

РК, УО РСС

Предвиђена средства Јануар у финансијском плану децембар 2017.

Предвиђена средства Фебруар у финансијском плану децембар 2017.

Предвиђена средства Фебруар у финансијском плану децембар 2017.
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Активност 3.1.7.1.1.4. Учешће што већег
броја рвачица на првенствима Србије у
рвању за жене

ПОКАЗАТЕЉИ

Број клубова и
такмичара
учесника на
државним
првенствима у
рвању за жене

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Билтени државних Усвојен национални РК, РСС
првенстава
календар такмичења
за 2017.

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Предвиђена средства Мај и јун, 2017.
у финансијском плану

Посебан циљ 3.1.7.2.Стручно оспособљавање и усавршавање тренера рвања за жене
Мера 3.1.7.2.1. Обезбеђивање услова за стручно оспособљавање и усавршавање тренера рвања за жене
Активност 3.1.7.1.1.1. Школовање и
усавршавање спортских стручњака
(тренера) за слободни стил рвања и рад са
женама

Усвојен план
стручног
оспособљавања и
усавршавања
спортских
стручњака за
слободни стил и
рад са женама

Одлука УО РСС

Израђен план
УО РСС
стручног
оспособљавања и
усавршавања
спортских стручњака
за слободни стил и
рад са женама

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

Посебан циљ 3.1.7.3. Препознавање талената у рвању за жене
Мера 3.1.7.3.1. Обезбеђивање услова за напредак перспективних рвачица
Активност 3.1.7.3.1.1.Тестирање
перспективних рвачица

Број тестираних
рвачица

Активност 3.1.7.3.1.2. Одређивање списка
Утврђен број
перспективних рвачица узрста 14-17 година перспективних
рвачица
слободног стила

Подаци Завода за
спорт

Квалитетна
организација
тестирања

Одлука УО РС

Направљен списак
перспективних
рвачица слободног
стила

Републички и
Предвиђена средства Фебруар 2017
покрајински
у финансијском плану
заводи за спорт и
медицину спорта
СК РСС, УО РСС
Не требају средства Јун 2017
Након државних
првенства

Посебан циљ 3.1.7.4.Додатни рад са перспективним рвачицама
Мера 3.1.7.4.1. Организација кампова и викенд припрема за перспективне рвачице
Активност 3.1.7.4.1.1. Организација викенд
припреме за рвачице узраста од 14 до 17
година (2 пута)

Усвојен план
организације
викенд припрема

УО РСС

Активност 3.1.7.4.1.2. Организација
кампова за рвачице узраста од 14 до 17
година, за време зимског и летњег
школског распуста

Усвојен план
организације
зимског и летњег
кампа

УО РСС

Израђен план
РК, РСС
викенд припрема од
стране Стручне
комисија РСС
Израђен план рада РК, РСС
на камповима од
стране Стручне
комисија РСС

Предвиђена средства Фебруар у финансијском плану септембар, 2017.

Предвиђена средства Јануар и јул,
у финансијском плану 2017.
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.8. Унапређење рада и резултата сениорске репрезентације у ГР стилу
Посебан циљ 3.1.8.1. Обезбеђење услова за припреме и наступе сениорске репрезентације у 2017. г.
Мера 3.1.8.1.1. Спровођење плана активности сениорске репрезентације у 2017. г.
Активност 3.1.8.1.1.1. Припреме и наступи
на међународним такмичењима сениорске
репрезентације у 2017. г.

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Утврђен програм
рада сениорске
репрезентације

ПОКАЗАТЕЉИ

Одлуке Скупштине Обезбеђени услови
и УО РСС
за несметани рад
сениорске репр.

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

УО РСС

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Предвиђена средства Јануар за редовно
децембар 2017.
финансирање РСС

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.9. Укључивање сениорских репрезентативаца Србије у рад клубова у функцији демонстратора
Посебан циљ 3.1.98.1. Помоћ клупским тренерима у раду са перспективним рвачима
Мера 3.1.9.1.1. Демонстрација техника и тактичке припреме за извођење рвачких бацања
Активност 3.1.9.1.1.1. Учешће сениорских
репрезентативаца 2 пута недељно на
тренинзима перспективних спортиста

Утврђен распоред
по клубовима
доласка
репрезентативаца

Одлука УО РСС

Зинтересованост
РК, СК РСС, ИО
репрезентативаца и РСС
рвачких клубова за
овај вид помоћи

Предвиђена средства Јануар у финансијском плану децембар 2017.

Активност 3.1.9.1.1.2. Помоћ клупским
тренерима у прављењу оперативних
планова тренинга

Број направљених
оперативних
планова рада

Планови рада
клупских тренера

Предвиђена средства Јануар у финансијском плану децембар 2017.

Активност 3.1.9.1.1.3. Помоћ клупским
тренерима у видео анализама мечева
након такмичења у циљу исправљања
грешака перспективних рвача

Број извршених
прегледа видео
борби са
такмичења са
анализом

Извештаји
клупских тренера

Побољшани планови РК, СК РСС
рада са
перспективним
спортистима
Брже напредовање РК, РСС
песрпективних рвача

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Предвиђена средства Јануар у финансијском плану децембар 2017.

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.10. Побољшање услова рада рвачких клубова по питању справа, реквизита, струњача и сала за тренинг
Посебан циљ 3.1.10.1.Побољшани материјално-технички услови за тренажни процес у рвачким клубовима
Мера 3.1.10.1.1. Опремање клубова справама, реквизитима, рвачким борилиштима (струњачама), као санација и адаптација рвачких сала
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Активност 3.1.10.1.1.1. Израда анализe
стања опремљености спортских објеката
(справа и реквизита) у којима тренирају
рвачки клубови

Урађена анализа
стања справа и
реквизита

Извештај о
анализи

Заинтересованост
рвачких субјеката

РК, РСВ, РСЦС, РСС Не требају средства

Јануар, 2017.

Активност 3.1.10.1.1.2. Израда плана
опремања рвачких сала са справама и
реквизитима

Израђен план за
опремање
спортских објеката
реквизитима и
справама
Број недостајућих
справа и
реквизита из
направљене
анализе
Урађена анализа
стања по питању
тренажних и
такмичарских
борилишта
Израђен план за
опремање
тренажним и
такмичарским
борилиштима
Број недостајућих
борилишта
(струњача) за
такмичење и
тренинг
Урађена анализа
стања по питању
стања рвачких
сала
Израђен план
санације рвачких
сала

План опремања

Заинтересованост
рвачких субјеката

РК, РСВ, РСЦС, РСС Не требају средства

Фебруар, 2017.

Извештај о
анализи и план
опремања

Заинтересованост
РК, РСВ, РСЦС, РСС, Предвиђена средства Март – децембар
РК, РСВ, РСЦС, РСС, ЈЛС, МОС, ОКС,
у финансијском плану 2017.
ЈЛС, МОС, ОКС, ПССО ПССО

Извештај о
анализи

Заинтересованост
рвачких клубова

РК, РСВ, РСЦС, РСС Не требају средства

Јануар, 2017.

План опремања

Довољан број
валидних података

РК, РСВ, РСЦС, РСС, Не требају средства
ЈЛС, МОС, ОКС,
ПССО

Фебруар, 2017.

Извештај о
анализи и план
набавке
борилишта

Заинтересованост
РК, РСВ, РСЦС, РСС, Предвиђена средства Март – децембар
РК, РСВ, РСЦС, РСС, ЈЛС, МОС, ОКС.
у финансијском плану 2017.
ЈЛС, МОС, ОКС, ПССО ПССО

Извештај о
извршеној
анализи

Заинтересованост
рвачких клубова

РК, РСВ, РСЦС, РСС Не требају средства

Јануар, 2017.

План санације

Заинтересованост
рвачких клубова

ПССО

Фебруар, 2017.

Активност 3.1.10.1.1.3. Набавка справа и
реквизита за опремања рвачких сала

Активност 3.1.10.1.1.4. Израда анализe
стања рвачких борилишта (струњача) у
којима тренирају рвачки клубови, посебно
такмичарска борилишта и посебно
тренажна борилишта
Активност 3.1.10.1.1.5. Израда плана
опремања рвачких сала са рвачким
борилиштима (струњачама), посебно
такмичарска борилишта и посебно
тренажна борилишта
Активност 3.1.10.1.1.6. Набавка рвачких
борилишта(струњача) за такмичења и
тренинг

Активност 3.1.10.1.1.7. Израда анализe
стања рвачких сала у којима тренирају
рвачки клубови
Активност 3.1.10.1.1.8. Израда плана
санације рвачких сала у којима тренирају
рвачки клубови

Не требају средства
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Активност 3.1.10.1.1.9. Адаптација и
санација рвачких сала по утврђеном плану
за 2017.г.

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

Број адаптираних
и санираних
спортских сала

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Извештај о
адаптацији и
санацији

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Заинтересованост
РК, РСВ, РСЦС, РСС, Предвиђена средства Март – децембар
РК, РСВ, РСЦС, РСС, ЈЛС, МОС, ОКС,
у финансијском плану 2017.
ЈЛС, МОС, ОКС, ПССО ПССО

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.11. Изградња рвачког тренажног центра
Посебан циљ 3.1.11.1.Унапређивање услова рада свих националних селекција
Мера 3.1.11.1.1. Стварање предуслова за израдњу тренажног центра
Активност 3.1.11.1.1.1. Доношење одлуке о
локацији изградње рвачког тренажног
центра

Донета одлуа о
локацији

Активност 3.1.11.1.1.2. Израда пројектне
документације за изградњу пројектне
документације

Израђена
пројектна
документација

Активност 3.1.11.1.1.3. Затварање
финансијске конструкције за изградњу
рвачког тренинг центра

Обезбеђена
финансијска
средства

Активност 3.1.11.1.1.4. Изградња рвачког
тренажног центра

Почетак изградње

Донете одлуке од
стране надлежних
институција РСС,
МОС, ПССО, ОКС,
ЈЛС
Верификавана
документација од
стране надлежних
институција УО
РСС, МОС, ПССО,
ОКС, ЈЛС
Доношење одлука
од стране
надлежних
институција УО
РСС, МОС, ПССО,
ОКС, ЈЛС
Доношење одлука
од стране надлеж.
институција УО
РСС, МОС, ПССО,
ОКС, ЈЛС

Одређивање
адекватне локације
за изградњу

РСС, МОС, ПССО,
ОКС, ЈЛС

Не требају средства

Јануар – март
2017.

Израђена пројектна
документација

РСС, МОС, ПССО,
ОКС, ЈЛС

Предвиђена средства 2017.
у финансијском плану

Потписани уговору о УО РСС, МОС,
финансирању
ПССО, ОКС, ЈЛС
пројекта

Предвиђена средства 2017.
у финансијском плану

Обезбеђени сви
услови за почетак
изградње рвачког
тренажног центра

Предвиђена средства 2017.
у финансијском плану

УО РСС, МОС,
ПССО, ОКС, ЈЛС
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.12. Унапређење стручног рада спортских стручњака
Посебан циљ 3.1.12.1. Стварање услова за школовање и стручно усавршавање спортских стручњака који раде са националним селекцијама и у
клубовима члановима РСС
Мера 3.1.12.1.1. Обезбеђивање услова за додатно школовање и стручно усавршавање спортских стручњака који раде са националним селекцијама
и у клубовима члановима РСС
Активност 3.1.12.1.1.1. Израда плана
додатног школовања и стручног
усавршавања спортских стручњака који
раде са националним селекцијама

Израђен план
додатног
школовања и
стручног
усавршавања
Активност 3.1.12.1.1.2. Додатно школовање Број полазника
и стручно усавршавање спортских
који су се додатно
стручњака који раде са националним
школовали или
селекцијама
стручно
усавршавали
Активност 3.1.12.1.1.3. Упућивање
Израђен списак
оперативних тренера на додатно
свих оперативних
оспособљавање стручњака у спорту
тренера рвања

Усвојен план од
стране СК РСС и
УО РСС

Утврђене потребе за СК РСС, УО РСС,
додано школовање уртс
и стручно
усавршавање

Не требају средства

Извештаји о
школовању и
стручном
усавршавању

СК РСС, УО РСС,
уртс

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

СК РСС, УО РСС,
УРТС

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

Активност 3.1.12.1.1.4. Организација
стручних семинара и предавања за све
спортске стручњаке који раде у клубовима

Књига издатих
дозвола за рад

Значајно повећан
стручни потенцијал
спортских стручњака
и заинтересованост
сп. стручњака
Заинтересованост
оперативних
тренера за додатним
оспособљавањем
Заинтересовансот
спортских стручњака
за перманентним
усавршавањм

СК РСС, УО РСС,
УРТС

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

Заинтересованост
СК РСС, УО РСС,
спортских стручњака УРТС
да издају стручну
литературу

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

Активност 3.1.12.1.1.5. Издавачка
делатност везана за писана и електронска
издања

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Израђен план
додатног
школовања и
стручног
усавршавања
План издавања
стручне
литературе

ПОКАЗАТЕЉИ

Књига чланова
спортских
стручњака

План УО РСС

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Јануар –
децембар 2017.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.13. Унапређење рада судија и судијске организације
Посебан циљ 3.1.13.1.Стручно усавршавање рвчких судија
Мера 3.1.13.1.1. Обезбеђивање услова за стручно усавршавање рвачких судија
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

Активност 3.1.13.1.1.1. Израда плана
полагања за рвачке судије почетнике као и
план напредовања у судијском звању

Израђен план
полагања и план
напредовања у
судијским
звањима
Активност 3.1.13.1.1.2. Усавршавање знања Утврђен ниво
енглеског и француског језика рвачких
знања енглеског и
судија
француског јеика
рвачких судија
Активност 3.1.13.1.1.3. Организација
Израђен план
стручних семинара и предавања за рвачке
стручног
судије по питању примене рвачких правила усавршавања
Активност 3.1.13.1.1.4. Издавачка
делатност везана за Правила рвања

План издавања
стручне
литературе

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Усвојен план од
стране Судијске
комисије РСС, УО
РСС, УРСС

Утврђене потребе за Судијска комисија Не требају средства
судијским кадром у РСС, УО РСС, УРСС
РСС

Документација
везана за ниво
познавања
енгелског и
француског језика
Књига чланова
УРСС

Заинтересованост
рвчких судија за
усавршавање
страних језика

Судијска комисија Предвиђена средства Јануар –
РСС, УО РСС, УРСС у финансијском плану децембар 2017.

Заинтересовансот
рвачких судија за
перманенто
усавршавање
Издата нова правила
рвања од стране
Светске рвачке
федерације

Судијска комисија Предвиђена средства Јануар –
РСС, УО РСС, УРСС у финансијском плану децембар 2017.

План УО РСС

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

Јануар –
децембар 2017.

Судијска комисија Предвиђена средства Јануар –
РСС, УО РСС, УРСС у финансијском плану децембар 2017.

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.14. Унапређење рада стручњака у спорту
Посебан циљ 3.1.14.1.Стручно усавршавање стручњака у спорту
Мера 3.1.14.1.1. Обезбеђивање услова за стручно усавршавање стручњака у спорту
Активност 3.1.14.1.1.1. Израда плана
стручног оспособљавања стручњака у
спорту
Активност 3.1.14.1.1.2. Организација
стручних семинара и предавања за
стручњаке у спорту

Утврђено стање по
питању стручњака
у спорту у оквиру
клубова и РСС
Израђен план
стручног
усавршавања

Усвојен план од
стране УО РСС

Активност 3.1.14.1.1.3. Полагање спортског
стручног испита спортских стручњака и
стручњака у спорту

План полагања
План УО РСС
спортског стручног
испита

Евиденција
стручњака у
спорту у РСС

Утврђене потребе за
стручњацима у
спорту у клубовима
и РСС
Заинтересовансот
стручњака у спорту
за перманенто
усавршавање
Заинтересовансот
сп. стручњака и
струч. у спорту за
полагање испита

УО РСС, Клубови
чланови РСС

Не требају средства

Јануар –
децембар 2017.

УО РСС, Клубови
чланови РСС

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

УО РСС, Клубови
чланови РСС

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

53

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.15. Награђивање клубова на основу броја првих места на првенствима Србије
Посебан циљ 3.1.15.1. Мотивисање клубова за стварање квалитетних рвача у свим узрасним категоријама
Мера 3.1.15.1.1. Обезбеђивање финансијских средстава за награђивање најуспешнијих клубова
Активност 3.1.13.1.1.1. Израда Правилника
о награђивању клуовоа за постигнуте
резултате на државним првенствима

Припремљен
Правилник о
награђивању

Активност 3.1.15.1.1.2. Награђивање
клубова према броју освојених титула на
државним првенствима у свим узрасним
категоријама

Број титула на
државним
првенствима у
свим државним
првенствима

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

Усвојен
Правилник од
стране СК РСС и
УО РСС
Усвојен
финансијски план
награђивања од
стране УО РСС

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Заинтересованост
СК РСС, УО РСС
клубова за стварање
квалитетних рвача

Не требају средства

Направљена анализа СК РСС, УО РСС
постигнутих
резултата на
државним
првенствима

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Јануар –
децембар 2017.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.16. Постављање функционисања канцеларије РСС на виши организациони ниво
Посебан циљ 3.1.16.1. Унапређење квалитета рада канцеларије РСС
Мера 3.1.16.1.1. Подела посла на запослене у канцеларији РСС, председнике комисија, тренере националних селекција
Активност 3.1.16.1.1.1. Подела посла
запослених у канцеларији РСС – праћење
домаћег програма, праћење међународног
програма, праћење финансија и јавних
набавки
Активност 3.1.16.1.1.2. Обавезе
председника комисија и тренера
националних селекција према канцеларији
РСС

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Припремљен
Правилник о
функционисању
канцеларије РСС

Усвојен
Правилник од
стране УО РСС

Заинтересованост за УО РСС, Комисије Предвиђена средства Јануар –
равномерно
РССС
у финансијском плану децембар 2017.
оптерећење свих
послова

Припремљен
Правилник о
функционисању
канцеларије РСС

Усвојен
Правилник од
стране УО РСС

Заинтересованост за УО РСС, СК РСС у
равномерно
национални
оптерећење свих
тренери
послова

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Не требају средства

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Јануар –
децембар 2017.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.17. Унапређење здравственог аспекта бављења рвањем
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Посебан циљ 3.1.17.1. Подизње знања и нивоа свести о потреби здравствене зштите спортиста и спортских стручњака
Мера 3.1.17.1.1. Обезбеђивање услова за побољшану здрвствену заштиту спортиста и спортских стручњака
Активност 3.1.17.1.1.1. Спровођење
редовних и посебних лекарских прегледа
свих регистрованих рвача и спортских
стручњака

Активност 3.1.17.1.1.2. Израда Правилника
о здравственој заштити спортиста

Активност 3.1.17.1.1.3. Организација
стручних семинара и предавања за
спортисте, спортске стручњаке и стручњаке
у спорту

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

Утврђено стање по
питању стручњака
у спорту у оквиру
клубова и РСС

Број
регистрованих
спортиста и
спортских
стручњака у бази
РСС
Израђен
Усвојен
Правилник о
Правилника о
здравственој
здравственој
заштити спортиста заштити спортиста
Израђен план
План УО РСС
семинара и
предавања

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Обавеза поштовања УО РСС
законских прописа

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

Вођење бриге о
заштити здравља
спортиста

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

УО РСС

Заинтересованост
УО РСС, Клубови
спортиста, сп. струч. чланови РСС
и струч. у спорту за
предавања

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.18. Унапређење система за примену допинг правила
Посебан циљ 3.1.18.1. Подизње нивоа знања и нивоа свести о потреби примене анти допинг правила
Мера 3.1.18.1.1. Обезбеђивање услова за упознавање са свим законским прописима из борбе против допинг ау спорту
Активност 3.1.18.1.1.1. Организација
стручних семинара и предавања за
спортисте, спортске стручњаке и стручњаке
у спорту о допингу и законској регулативи

Израђен план
семинара и
предавања

План УО РСС

Активност 3.1.18.1.1.2. Достављање свих
Број законских
Усвојени законски
законских прописа из подручја борбе
прописа о допингу прописи из
против допинга свим клубовима члановима
подручја допинга
РСС

Заинтересованост
спортиста, сп. струч.
и струч. у спорту за
предавања о
допингу
Ажурност
канцеларије и УО
РСС у достављању
прописа

УО РСС, Клубови
чланови РСС

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.

УО РСС, Клубови
чланови РСС

Предвиђена средства Јануар –
у финансијском плану децембар 2017.
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општи циљ 3.1.19. Одређивање ширег списка рвача учесника у пројекту
Посебан циљ 3.1.19.1. Избор најбољих рвача у свим узрасним категоријама
Мера 3.1.19.1.1. Постављање критеријума за одабир учесника у пројекту и избор учесника за 2017. г.
Активност 3.1.19.1.1.1. Израда критеријума
за избор учесника у пројекту

Активност 3.1.19.1.1.2. Избор учесника у
пројекту

Усвојен
Правилник о
избору учесника у
пројекту прогама
развоја рвачког
спорта
Усвојена листа
спортиста
учесника у
пројекту прогама
развоја рвачког сп.

Усвојен
Правилник од
стране УО РСС

Квалитетна анализа
постигнутих
резултата на
такмичењу и
тестирању

СК РСС, УО РСС,

Не требају средства

Јануар, 2017.

Усвојена листа
спортиста од
стране УО РСС

Избор најбољих
спортиста за
учеснике у Пројекту

СК РСС, УО РСС,

Не требају средства

Фебруар, 2017.

СКРАЋЕНИЦЕ:
РСС
УО РСС
СК РСС
ТК РСС
РК
РСВ
РСЦС

РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
УПРАВНИ ОДБОР РВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
СТРУЧНА КОМИСИЈА РВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА РВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
РВАЧКИ КЛУБ
РВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
РВАЧКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

МОС
ОКС
ПССО
ЈЛС
УРТС
УРСС

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕП. СРБИЈЕ
ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
УДРУЖЕЊЕ РВАЧКИХ ТРЕНЕРА СРБИЈЕ
УДРУЖЕЊЕ РВАЧКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ
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