
Развојни програм за период  

Јануар-август 2021  



Развојни програм представља базу за 
имплементацију Стратешког плана развоја 
рагбија за период 2020-2025. година. 

 

Ова верзија обухвата период од јануара до 
августа 2021. године. 

 

Након истека овог периода, израдиће се 
нови програм за претстојећи период. 



 
1. Помоћ клубовима за учешће у такмичењима; 

2. Подела СОС КИТ АИД опреме; 

3. ГИР програм; 

4. Куп регија; 

5. Рагби Академија У16; 

6. Рагби Академија У14; 

7. Камп перспективних спортиста; 

8. Универзитетски рагби; 

9. Регионални развој-Запад; 

10. Тренинг и едукација; 

11. Подршка клубовима-стручни рад. 

 

 

 

 

 



Рагби савез Србије пружа помоћ клубовима за 
учешће у такмичењима на следећи начин: 

 Покривање трошкова превоза екипа за следећа 
такмичења: 

 

1. Првенство Србије за сениоре Б групе; 

2. Куп Србије за јуниоре и 

3. Куп Србије за кадете. 

 

Финансијски услови учешћа у Националним 
такмичењима су дефинисани посебним 
Правилником. 



 Покривање путних трошкова и такси за службена 
лица, за следећа такмичења: 

 

1. Првенство Србије за сениоре у рагбију 7; 

2. Првенство Србије за сениоре Б групе; 

3. Куп Србије за јуниоре; 

4. Куп Србије за кадете А групе; 

5. Куп Србије за кадете Б групе; 

6. Куп Србије за пионире А групе; 

7. Куп Србије за пионире Б групе и 

8. Куп Србије за петлиће.  

 

 



 Основ за поделу опреме током пролећа, је 
остварен пласман у такмичењима млађих 
категорија током јесењег (Првенство) дела 
такмичења у сезони 2020. Право на опрему имају 
и новоосновани клубови који учествују у 
такмичењима. 

 Основ за поделу опреме током јесени, је 
остварен пласман у такмичењима млађих 
категорија током пролећног (Куп) дела 
такмичења у сезони 2021. Право на опрему имају 
и новоосновани клубови који учествују у 
такмичењима. 

 

 

 

 



На основу пријава на конкурсу, који је Савез 
расписао током 2020. године, набављена је 
следећа опрема: 

• 30 контакт педова великих; 

• 30 контакт педова за млађе категорије; 

• 150 меч лопти, величине 5; 

• 20 торби за лопте. 

Ова опрема је наручена и плаћена током 2020. 
године. Испорука се очекује до краја марта. 

Током ове године, биће набављен остатак опреме, 
према требовању које су клубови доставили. 

 

 

 



 Овај програм се континуирано спроводи већ 5 година. 
Намењен је формирању нових млађих категорија у оквиру 
клубова, као и попуњавању постојећих екипа у клубовима. 
Програм се реализује у 3 фазе: 

 1. Фаза ПРОБАЈ: У овој фази се реализују презентације на 
часовима физичког у основним и средњим школама. Свако 
одељење има по 1 до 2 часа на којима се одржавају 
презентације и затим се деца позивају на клупске 
тренинге. 

 2. Фаза ИГРАЈ: У овој фази се уводи контакт у тренинге и 
одржавају се турнири са ограниченим контактом, или се 
деца прикључују редовним такмичењима. Најбољи 
резултати се постижу када се деца прво уводе у рагби кроз 
Зимску лигу. 

 3. Фаза ОСТАНИ: Ова фаза подразумева учлањење играча у 
клубове, њихову регистрацију и улазак у редовна 
такмичења Савеза. 

 
 
 



 Програм реализују клубови, док Савез пружа подршку у складу са 
њиховим потребама и сопственим могућностима. Најчешће се пружа 
подршка слањем ГИР инструктора да обаве презентације, али и 
израдом промотивних материјала, закупом балона или сала, 
обезбеђивањем превоза или доделом опреме. 

 За реализацију овог програма се ангажују ГИР инструктори: 
Александар Недељковић и Аљоша Маринковић. У плану је да се 
обучи још особа за ГИР инструкторе. 

 Програм ће бити реализован када се укину епидемиолошке мере које 
онемогућавају нормалну наставу, а самим тим и презентације на 
часовима. 

 Током пролећа 2021. програм би се реализовао уколико неко од 
клубова успе да обезбеди улазак у школу. 

 Одобрење за ангажовање ГИР инструктора даје УО на основу 
писменог захтева клуба.  

 Клубови који имају дуговања према Савезу немају право на ГИР 
Инструкторе. 

 Савез финансира ангажовање инструктора на основу досадашње 
праксе. 

 
 
 



 Овај програм је намењен јуниорима 2002. и 
2003. годиште. 

 Циљ је да се одиграју 2 утакмице у рагбију 15 
током пролећног дела сезоне. Разлог за поновну 
активацију овог програма је то што се 
последњих годину дана у јуниорској 
конкуренцији, одигравају само такмичења у 
рагбију 7, због малог броја играча овог узраста у 
клубовима. 

 Тренутно у јуниорској конкуренцији у рагбију 7 
наступа 7 екипа, па ће оне бити подељене у 2 
регије. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 Играчи из осталих клубова ће бити подељени у оквиру ове две 

екипе. 
 Планирано је одржавање по 1-2 тренинга пред утакмице и 

одигравање 2 утакмице током пролећног дела сезоне. 
 Датуми: 
 1. утакмица 1-2. мај 
 2. утакмица 12-13. јун 
 Наставак овог програма и формат за јесењу полусезону, 

зависи од тога да ли ће на јесен 2021. године бити одиграно 
јуниорско такмичење у рагбију 15. 

 Регије ће водити клупски тренери, од којих ће Савез 
именовати двојицу за селекторе за обе регије. 

 
 
 



Камп за У16 категорију ће бити реализован са учешћем 
играча из свих клубова који су се такмичили у Првенству 
Србије за кадете у сезони 2020 (јесен 2020), по следећем 
кључу: 

• Клубови који су учествовали у А групи Првенства Србије по 
4 играча; 

• Клубови који су учествовали у Б групи Првенства Србије по 
3 играча. 

 

 



•Играчи треба да буду најбољи и најредовнији у оквиру 
својих клубова. Клубови предлажу играче. 

•Играчи морају да буду регистровани у оквиру Савеза; 

•Морају да имају важећи лекарски преглед и 

•Да испуњавају услов да су наступили у Првенству Србије за 
Б групу, односно да су наступили за своје тимове на свим 
утакмицама које су исти играли у А групи. 

•Предност имају играчи који су били на Караташу и на 
претходном кампу Академије. 

Камп је намењен играчима 2004. и 2005. годиште. 

 
Камп ће се одржати од 03-05. маја, за време трајања мини 
распуста. 



Камп за У14 категорију ће бити реализован са учешћем 
играча из свих клубова који су се такмичили у Првенству 
Србије за пионире у сезони 2020 (јесен 2020), по следећем 
кључу: 

• Клубови који су учествовали у А групи Првенства Србије по 
3 играча; 

• Клубови који су учествовали у Б групи Првенства Србије по 
2 играча. 

 



• Играчи треба да буду најбољи и најредовнији у оквиру 
својих клубова. Клубови предлажу играче. 

• Играчи морају да буду регистровани у оквиру Савеза; 

• Морају да имају важећи лекарски преглед и 

• Да испуњавају услов да су наступили на Првенству Србије 
за пионире у сезони 2020. 

 

Камп је намењен играчима 2006. и 2007. годиште. 

 

Камп ће се одржати од 07.-09. мај, за време трајања мини 
распуста. 



Камп перспективних спортиста ће бити одржан у Караташу у 
3 смене: 

1. Смена дечаци рођени 2005. и 2006. године: 

Од 16. до 22. августа. 

Структура на кампу: 30 играча, 2 тренера на обуци, тренер, 
лекар и вођа кампа. 

2. Смена девојчице: 

Од 22. до 25. августа. 

Структура на кампу: 15 играчица, тренер, лекар и вођа 
кампа. 

3. Смена дечаци рођени 2002., 2003. и 2004. године 

Од 25. до 30. августа. 

Структура на кампу: 26 играча, 2 тренера на обуци, тренер, 
лекар и вођа кампа. 



 Програм је намењен студентима и биће реализован мимо 
клубова. 

 Формираће  се за почетак 2 базе и то у Београду и у Новом 
Саду као градовима који су универзитетски центри, а имају 
рагби клубове. 

 Тренинзи ће бити организовани од стране Савеза и радиће  
се на формирању универзитетских екипа од студената 1. 
године. По формирању универзитетских екипа, 
организоваће се такмичење. Формат тренинга ће бити 1 
недељно, а студенти који желе више тренинга би могли да 
се прикључе постојећим клубовима. 

 Уколико се ова идеја успешно реализује, у будућности би 
се формирала универзитетска селекција, која би могла да 
учествује на међународним такмичењима. Омогућио би се 
константан прилив играча у клубове и потенцијално би 
могле да се формирају засебне екипе у оквиру факултета.  

 



Програм се реализује у регији западне Србије. 

Циљане локације су: 

 Лозница; 

 Крупањ; 

 Ваљево и 

 Шабац. 

 

Програмом руководи Комесар за развој регије запад 
Добривоје Негић. 

 

Циљ је оснивање нових клубова и развој постојећих 
структура. 



У првом делу године планира се или је одржано следеће: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поред тога план је слање што већег броја лица на курсеве 
Рагби Еуропе који се одржавају у наредном периоду. 

 



 

Савез ће наставити са подршком клубовима за стручни рад, 
где је то потребно, слањем тренера.  

 

У наредном периоду, овакав вид подршке је планиран за 
следеће клубове: 

 

1. РК Торпедо Млава; 

2. РК Војводина и 

3. РК Панонија. 

 

 

 

 

 

 

 

 


