
 

 

Извештај о раду Управног одбора Заједнице тренера 

Рукометнoг савеза Србије за 2021. годину 

 

 Извештајна година обележена је бројним карактеристичним, добрим или мање добрим 

околностима и условима: 

- Живот и рад како у спорту тако и у животима свих нас обележило је присуство епидемије 

вируса КОВИД , 

- Извештајна године је и Изборна година у рукометној организацији на свим нивоима, 

- Одржана је Изборна Скупштина ЗТ РСС, за Председника је изабран Иван Станковић, 

Потпредседници Драган Савковић и Дејан Карановић, Председника Надзорног одбора 

Драган Врговић и чланови Влада Стошић и Данијел Петковић, Председник Дисциплинске 

комисије Дамјан Анђелковић и чланови Оливер Ињац и Миодраг Дапчевић. 

- За председника Управног одбора ЗТ РСС је изабран Јова Павлов, за потпредседнике Аким 

Комненић (поднео оставку због ангажмана у иностранству) и Горан Веселиновић и чланови 

Душан Бишевац, Сандра Колаковић, Зоран Валдевит, Зоран Барбуловић, Милка Никшић и 

Андрија Атанасковић. За Секретара Заједнице, поново је изабран Небојша Видановић. 

- У току конституисања Управног одбора, за рад на едукацији чланства и лекторисању 

стручних тема часописа ЗТ задужен је проф. Др. Зоран Валдевит, а за послове 

Регистрационог органа Горан Веселиновић. Планира се у наредном периоду, а у складу са 

потребама и активностима УО даље конкретно задужење чланова УО за одређене 

програмске целине.   

- На изборној скупштини је било присутно 26 делегата Секција ЗТ, одстутни су били делегати 

Секције ЗТ Београда и делегати неформираних Секција ЗТ Рашког и Златиборског округа. 

- У току 2021. године формиране су и Секције Заједнице тренера Рашког и Златиборског 

округа. 

- Активност чланова УО (узрокована обавезама на послу и приватним), као и оставка Акима 

Комненића ће довести до реконструкције УО на првој наредној седници Скупштине, 

- Управни одбор је у 2021.години у старом сазиву одржао 5 седница од тога 1 електронску, а 

у новом сазиву 7 седница од којих су 4 биле електронске. 

- Настављено је објављивање часописа  ЗТ „40 х 20“ који је од свих релавантних фактора 

оцењен као, у том сегменту активности заједница тренера, лидер у региону. 

- Информисање чланства је настављено преко званичног гласила - сајта ЗТ, формирана је и 

фејс-бук страница Заједнице тренера, а све битне, боље речено, хитне информације се 

тренерима достављају на личне адресе електронске поште.  

- Нажалост и даље је посета свим видовима информисања и презентација активности од 

стране заједнице тренера, као и презентација предавања на on-line семинарима 

незадовољавајућа. 

- Иста оцена је нажалост и за ангажовање тренера на дисциплини у регулисању активног 

тренерског статуса, као услова за учествовање у такмичењима под окриљем РСС 

(чланарине, дозволе за рад, лиценце, пријаве за семинаре....). 



 

 

 

- Заједница тренера је финансирајући предавања проф, др. Копривице тренерима Секције 

Мачванског округа и тренерима Секције градa Новог Сада послала поруку и осталим 

секцијама да ће пратити иницијатице Секција ЗТ и учествовати у реализацији њихових 

иницијатива у едукацији тренера, ако их оцени за корисне и потребне (имајући у виду 

предаваче, теме и већ реализована предавања сличног садржаја на семинарима у 

организацији ЗТ РСС ). 

- Поред делимично измењених Пропозиција такмичења млађих категорија Заједница 

тренера уз велику помоћ и разумевање РСС је покренула иницијативу за нормативну 

регулативу заштите угледа и значаја тренерске струке кроз спречавање „покривања“, 

односно злоупотребе тренерске лиценце и омогућавање нестручним лицима да у 

званичним такмичењима РСС воде екипе из „тренерског простора“. Реализацију ове 

иницијативе очекујемо у 2022. години. Такође планирамо и покретање иницијативе на 

измени регулативе за издавање лиценци тренерима за сезону 2022/23 (пре свега број 

клубова за које могу бити лиценцирани у такмичењу истих узрасних категорија: сениори – 

деца). 

- У извештајној години, Заједница је у сарадњи са РСС, покренула иницијативу за 

дошколавање оперативних тренера за рад са децом - Спортски учитељ. Ступањем на снагу 

подзаконског акта, престала је могућност да Оперативни тренери раде са децом, а то је 

велика армија тренера, чиме се умногоме умањује функционисање клубова. РСС је 

схватајући проблематику даљег рада и функционисања клубова у раду са децом, покрио 

финансијске трошкове дошколавања за 136 тренера. 

- У току извештајног периода покренули смо иницијативу  и са њом упознали руководство 

РСС за потребу формирања Стручног савета и презентовали оквирни Програм његовог 

рада као и надлежности, 

- Пошто је Сектор за спорт при РСС новоформиран и сарадња у виду обима и садржаја се тек 

дефинише, мислимо да ће дати позитивне резултате, али не и надоместити непостојање 

Стручног савета, 

- У извештајној години први пут је уведена обавеза доставе Уговора о раду, Уговора о 

стручном ангажовању или Одлуке надлежног органа клуба да тренер ради без Уговора и 

накнаде и то за лиценцирање тренера у 1. степену такмичења (супер и супер „Б“ лига). 

Нажалост подаци до којих се дошло су поражавајући, односно већена тренера и Клубова је 

изабрала трећу варијанту, односно Потврду Клуба да су тренери ангажовани без Уговора и 

накнаде што подразумева да, у случају спорова по договорима или било ком другом виду 

писаног Уговора, је искључена надлежност Арбитраже РСС у заштити интереса тренера. 

- У склопу сервисирања свих административних и осталих потреба тренера се ради са пуно 

ажурности и благовремено, али и даље на жалост у задњи час код тренера који свој део 

обавеза не извршавају ажурно. 

- Оно што је посебна новина у раду ЗТ  је много лакша, отворенија, чешћа и конкретнија 

сарадња са РСС која је манифестована и у виду финансијске помоћи у организацији 

Централног семинара, а поготово већ поменутог дошколавања тренера за рад са децом. 

 

 

Крагујевац, 25.09.2022        

 

УПРАВНИ ОДБОР ЗТ РСС 

Председник, 

Јова Павлов с.р. 


