
РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
УПРАВНИ ОДБОР

Број: 621-8
Београд, 31. јул 2013.

На основу члана 68. став 2. тачка 22. Статута Рукометног савеза Србије, а у
складу са чланом 3. став 1. алинеја 3 и члана 26. став 3. Пропозиција
такмичења РСС, Управни одбор РСС, на електронској седници одржаној 31.
јула 2013. године, донео је

УПУТСТВО О ЛИЦЕНЦИРАЊУ
ИГРАЧА, ТРЕНЕРА, РУКОМЕТНИХ И

МЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА И СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
У РЕДОВНИМ ПРВЕНСТВЕНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Овим Упутством, ближе се уређују општи и посебни услови за лиценцирање
играча, тренера, рукометних и медицинских радника и службених лица у
редовним првенственим такмичењима.

А.  УСЛОВИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТРЕНЕРА, ИГРАЧА, РУКОМЕТНИХ И
МЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА
1. Сви клубови (екипе) које учествују у редовним лигашким такмичењима

обавезне су да изврше лиценцирање за лигу у којој учествују:
 најмање 1 тренера,
 најмање 14 играча,
 најмање 3 рукометна радника,
 најмање 1 медицинског радника и
 једно лице задужено за безбедност (комесара за безбедност).

2. Образац Захтев за издавање лиценци (ОБРАЗАЦ 2.) који се налази у оквиру
Образаца који се користе у такмичењу, попуњава се ћирилицом искључиво
на рачунару.

Директори лига могу прописати и друге обрасце за лиге које воде, а који се
односе на лиценцирање, као што су на пример: списак играча са уговором,
образац за осигурање играча, образац за лекарске прегледе играча и др.

3. У горњем десном углу испод назива ЛИЦЕНЦА КЛУБА, клуб укуцава број
лиценце (у свакој кућици укуцава се искључиво по један број). Број лиценце
клуба је шестоцифрени број који се састоји од улазне године такмичења
(13, 14, 15,...), шифре лиге (01 – 31) и извученог такмичарског броја (01, 02,
03,...). Број лиценце клуба налази се испред назива клуба (екипе) у
распореду лиценцирања који доноси Директор лиге.

Шифре лига су:
МУШКАРЦИ ЖЕНЕ

01 Супер лига 02 Супер лига
03 Мини Прва лига (Супер „Б“) 04 Мини Прва лига (Супер „Б“)
05 Прва лига Север 06 Прва лига Север
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07 Прва лига Центар 08 Прва лига Центар
09 Прва лига Запад 10 Прва лига Запад
11 Прва лига Исток 12 Прва лига Исток
13 Друга лига Север 14 Друга лига Север
15 Друга лига Центар 16 Друга лига Центар
17 Друга лига Златибор
18 Друга лига Копаоник
19 Друга лига Морава 20 Друга лига Морава
21 Друга лига Исток 2 22 Друга лига Исток 2
23 Трећа лига Јужни Банат
24 Трећа лига Срем Јужна Бачка 25 Трећа лига Бачка Срем
26 Трећа лига Банат 27 Трећа лига Банат
28 Трећа лига Бачка
29 Трећа лига Центар

Број лиценце појединца састоји се од броја лиценце клуба и личног броја
лиценце. Лични број лиценце је двоцифрени број и то:
 01 - 50 – за играче,
 51 - 70 – за рукометне раднике,
 71 - 80 – за медицинске раднике,
 81 - 90 – за тренере.

4. У захтеву за издавање лиценци, прво се укуцавају играчи, потом рукометни,
па медицински радници и на крају тренери. Шифре чланова објављене су
на http://rss.org.rs/#rss/clanovi/pojedinci. У колони датум објављивања
регистрације уписује се датум из Службеног гласила, у колони важење
лекарског прегледа уписује се датум од до, а у последњој колони Функција
уписује се функција појединца за коју се лиценцира – Играч, РР, Комесар за
безбедност, МР или Тренер. Све играче, односно рукометне и медицинске
раднике, комесара за безбедност и тренере у захтеву укуцавати по реду без
прескакања редова.

5. Након попуњавања, захтев се у 2 (два) примерка оверава од стране свих
органа који су предвиђени овим Захтевом и то:
 у колони Тачност података за сва лица која су регистрована у

основном регистрационом центру гарантује овлашћено лице ОРЦ –
печатом ОРЦ и потписом оверава овлашћено лице ОРЦ

 у колони Тачност података гарантује надлежни лекар спортске
медицине – печатом и потписом оверава лекар спортске медицине који
је извршио преглед

 у колони Тачност података оверава Осигуравајуће друштво - печатом
осигуравајућег друштва и потписом овлашћеног лица осигуравајућег
друштва којим се доказује да су лица са захтева за лиценцирање
осигурана у складу са Законом, и то за клуб, који жели да их лиценцира

 у колони датум захтева - печатом клуба, потписом заступника клуба и
датумом овере

Захтев се доставља Директору лиге приликом лиценцирања.

Захтев који није испуњен свим подацима и оверен од стране свих горе
наведених, сматраће се непотпуним и биће одбачен.

6. На лиценцирање, клуб (екипа) је обавезан да, за сваког играча за којег
тражи издавање лиценце, доносе Директору лиге чланску карту РСС у којој

http://rss.org.rs/
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су уписани сви подаци и оверени печатом (број и датум регистрације, овера
чланарине за текућу годину, лекарски преглед)

7. Сви исправно регистровани играчи страни држављани могу се лиценцирати
за клубове првог и другог степена такмичења.

8. За остале појединце за које се тражи издавање лиценце, представник клуба
(екипе) је обавезан да Директору лиге донесе чланску карту РСС (за
тренере чланску карту ЗТ РСС), са овереном чланарином за текућу годину.

Директори лига могу да издају лиценцу само тренеру који је добио дозволу
за рад.

Директори лига могу да издају лиценцу за тренере клубова (екипа) који се
такмиче у:

а) првом степену такмичења ако се налазе на потврђеној листи тренера, као
тренер најмање 3. категорије, или као тренер 2. категорије, али под
условом да је: у претходној такмичарској сезони са клубом (екипом), за коју
се лиценцира, освојио титулу првака у СРЛМ или СРЛЖ, или победника КУП-
а Србије, или са репрезентативном селекцијом освојио једно од прва
четири места на Олимпијским играма, Светском или Европском првенству,
или ако има најмање петогодишње искуство у вођењу екипа из СРЛМ или
СРЛЖ, или ако има најмање десетогодишње искуство у раду као оперативни
тренер, или ако је у претходној такмичарској сезони, са клубом (екипом),
за коју се лиценцира, остварио пласман у виши степен такмичења;

б) другом степену такмичења ако се налазе на потврђеној листи тренера,
као тренер најмање 2. категорије, или као тренер 1. категорије, али под
условом да је у претходној такмичарској сезони, са клубом (екипом) за коју
се лиценцира, остварио пласман у виши степен такмичења;

ц) трећем степену такмичења ако се налазе на потврђеној листи тренера,
као тренер најмање 2. категорије, или као тренер 1. категорије, али под
условом да има најмање једногодишње искуство у вођењу екипа, или да је
у претходној такмичарској сезони, са клубом (екипом) за коју се лиценцира,
остварио пласман у виши степен такмичења;

д) четвртом степену такмичења ако се налазе на потврђеној листи тренера,
као тренер најмање 1. категорије;

е) у такмичењима млађих узрасних категорија, ако се налази на потврђеној
листи тренера, као тренер најмање 2. категорије.

Директори лига могу да издају лиценцу за тренере клубова (екипа), за
сваки од степена такмичења, као и за такмичење млађих узрасних
категорија, а који не испуњавају све услове наведене под тач.а), тач.б),
тач.ц) и тач.д), само на основу писане сагласности надлежног органа ЗТ
РСС.

Испуњеност посебних услова за тренере 2. категорије из тач.а) те за
тренере 1. категорије из тач.б) и из тач.ц) као и испуњеност општих услова,
за све тренере, прописаних одговарајућим општим актом ЗТ РСС, доказују
се посебном Потврдом надлежног органа ЗТ РСС.

9. Лиценца се издаје за обављање само једне функције – играч или рукометни
или медицински радник, односно уколико појединац обавља више функција
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(играч, рукометни или медицински радник), мора бити регистрован и
лиценциран за сваку функцију посебно.

10.Лиценца издата медицинском раднику има третман важности за целу
рукометну организацију; једна лиценца издата за било који клуб
подразумева да медицински радник може обављати дужност као ДЕЖУРНИ
МЕДИЦИНСКИ РАДНИК за било који клуб и у било ком степену такмичења,
али не може бити пријављен за поједине утакмице у састав ниједне друге
екипе, осим оне за коју му је издата лиценца.

11.Регистрације свих новорегистрованих играча, тренера, рукометних и
медицинских радника, морају бити објављене у Службеном гласилу РСС да
би се за исте могао поднети захтев за издавање лиценце.

12.Када Директор лиге утврди да су испуњени сви услови за издавање
лиценце, уписује датум, оверава захтев и први примерак задржава у архиви
лиге, а други примерак предаје лицу које је у име клуба поднело захтев.
Све издате лиценце објављују се у Службеном гласилу РСС и на интернет
сајту лиге, и заједно са чланском картом се користе као средство
идентификације и дозволе за наступ – учешће на утакмици.

Директор лиге може да изда посебан попуњен образац Списак
лиценцираних који оверава печатом и потписом и објављује га на интернет
сајту лиге.

13.У случају да захтев за лиценцирање буде поднесен пре него што је клуб
добио дозволу за сезону или захтев не буде поднесен према овом Упутству
(непотпун захтев, недостатак чланске карте, неоверен лекарски преглед
или чланарина и слично), Директор лиге неће оверити Захтев и лиценце
неће бити издате, већ ће клуб морати накнадно да поднесе нови захтев за
издавање лиценци, уз отклањање свих недостатака.

Директор лиге ће увек одбити издавање лиценце појединцу у случају да се
он налази под казном изреченом од стране надлежног органа. Након истека
казне, клуб може да поднесе захтеве за издавање лиценце сходно овом
Упутству.

14.За свако накнадно лиценцирање, клуб подноси Директору лиге Захтев за
издавање накнадних лиценци (ОБРАЗАЦ 2-1.) у 2 примерка, чланску карту
лица за које се тражи издавање накнадне лиценце и доказ о уплати
чланарине за издавање накнадне лиценце. Пре приступању накнадном
лиценцирању, све обавезе клуба које су до тада настале морају бити
измирене. У супротном, биће ускраћено издавање накнадних лиценци.

Уколико клуб поднесе захтев за издавање накнадних лиценци после
термина одређеног за издавање накнадних лиценци,.Директор лиге, може
да изда хитну накнадну лиценцу.

15.Када Директор лиге утврди да су испуњени сви услови за издавање (хитне)
накнадне лиценце, у свему поступа сходно тачки 12. овог Упутства.

16.Директор лиге доноси Одлуку о распореду лиценцирања, с тим да најмање
2 термина мора да остави за лиценцирање клубова (екипа) којима је одбио
да изврши лиценцирање због уочених недостатака.

17.Директор лиге је дужан да поништи лиценцу појединцу одмах након
сазнања да исти није више члан клуба за који му је издата лиценца. На
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захтев клуба, Директор је обавезан да поништи лиценцу појединцу за кога
клуб захтева поништавање лиценце.

Б.  УСЛОВИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ПОЈЕДИНАЦА КЛУБОВА КОЈИ У
ТАКМИЧЕЊИМА УЧЕСТВУЈУ СА ВИШЕ ОД ЈЕДНЕ ЕКИПЕ
1. Један играч може да има највише две лиценце за један клуб са више екипа

у такмичењу, при чему евентуално поништавање лиценце не оставља
могућност накнадног лиценирања за остале екипе истог клуба.

2. Уколико играч има „двојну регистрацију“ за било који клуб, може да буде
лиценциран само за једну екипу свог клуба, и то само уколико се та екипа
(без обзира да ли је прва, друга, трећа...) не такмичи у истом степену
такмичења са клубом за који је играч „двојно“ регистрован.

3. За другу екипу једног клуба, може да буду лиценцирано највише 5 играча
млађих од 21 године, односно 5 играчица млађих од 20 година, који су
лиценцирани за прву екипу тог клуба.

Уколико се, на основу захтева клуба, неком играчу или играчици изврши
поништење лиценце, он више не може бити лиценциран за исту екипу у
истој такмичарској сезони, с тим да Клуб има право да допуни новим
играчем упражњено место-а настало поништењем лиценце другог играча а
до предвиђеног броја (највише 5 играча).

У такмичарској 2013/2014. години, то су играчи рођени после 01.07.1992.
године, односно играчице рођене после 01.07.1993. године.

4. За трећу екипу једног клуба, може да буду лиценцирано највише 5 играча
млађих од 19 година, односно играчица млађих од 18 година, који су
лиценцирани за другу екипу тог клуба.

Уколико се, на основу захтева клуба, неком играчу или играчици изврши
поништење лиценце, он више не може бити лиценциран за исту екипу у
истој такмичарској сезони, с тим да Клуб има право да допуни новим
играчем упражњено место-а настало поништењем лиценце другог играча а
до предвиђеног броја (највише 5 играча).

У такмичарској 2013/2014. години, то су играчи рођени после 01.07.1994.
године, односно играчице рођене после 01.07.1995. године.

В.  УСЛОВИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СУДИЈА, КОНТРОЛОРА,
ДЕЛЕГАТА, ЗАПИСНИЧАРА И МЕРИОЦА ВРЕМЕНА
1. Све судије, контролори и делегати чије су регистрације објављене у

Службеном гласилу РСС а који се налазе на потврђеној листи, обавезни су
да поседују лиценцу за текућу такмичарску сезону. Лиценца се издаје само
за лигу, која је основна судији, контролору или делегату тако да са истом
лиценцом, наведена службена лица, могу да обављају дужност на лигама
нижег степена такмичења, без додатног лиценцирања. Директор лиге ће
одбити издавање лиценце службеном лицу које се налази под казном
изреченом од стране надлежног органа.

Лиценца службеног лица је осмоцифрени број, у коме прве две цифре
означавају улазну годину (13), друге две означавају шифру лиге (01),
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наредна цифра означава дужност (2 – судије, 3 – контролори, 4 – делегати) а
последње три цифре означвају лични број лиценце (001).

2. Сви записничари и мериоци времена обавезни су да поседују лиценцу.
Лиценца се издаје само за једну лигу, која је основна на којој записничари
и мериоци времена претежно обављају дужност тако да са истом лиценцом,
наведена службена лица, могу да обављају дужност на свим лигама нижег
степена такмичења, без додатног лиценцирања.

Директор лиге ће одбити издавање лиценце записничару односно мериоцу
времена чија регистрација није објављена у Службеном гласилу РСС и/или
који се налази под казном изреченом од стране надлежног органа.

Лиценца записничара и мериоца времена је осмоцифрени број, у коме прве
две цифре означавају улазну годину (13), друге две означавају шифру лиге
(01), наредна цифра означава дужност (5) а последње три цифре означвају
лични број лиценце (001).

Све издате лиценце службених лица, Директор објављује у Службеном
гласилу РСС и на сајту лиге.

Судије, контролори и делегати, који истовремено обављају дужност
записничара и мериоца времена и поседују лиценцу као судије, контролори
и делегати за текућу такмичарску сезону, не подлежу обавези лиценцирања
за записничара и мериоца времена.

3. Лиценце свих службених лица се издају на основу потврђене листе која је
објављена на интернет сајту РСС.

*

Директори лига могу посебном одлуком да пропишу специфичне услове у
погледу лиценцирања екипа и појединаца за лигу коју воде, при чему
специфични услови не могу бити у супротности са одредбама овог Упутства.

УПРАВНИ ОДБОР
РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
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